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STELLINGEN

1. Het meten van de doorstroming in de contralaterale - niet gestenoseerde - nier
vormt een zinvolle bijdrage aan de diagnostiek van de renovasculaire hyperten-
sie bij die patiënten bij wie een opheffing van een stenose van de arteria renalis
wordt overwogen.

2. De perfusieresultaten van de gestenoseerde nier bezitten geen voorspellende
waarde over de hoogte van de diastolische bloeddruk, zowel vóór als na de dila-
tatie.

3. Bij de hypertensiepatient zal een afgenomen doorstroming van de perifere nier-
vaten consequenties hebben, zowel voor de behandeling als voor de prognose
van de verhoogde bloeddruk.

4. Echografisch onderzoek is geindiceerd bij iedere palpabele afwijking van de
mamma die door mammografie niet verklaard kan worden.

5. De N.M.R. behoort te worden uitgeoefend door de röntgendiagnost voor zover
het de beeldvorming betreft.

6. Bij de bepaling van de normatieve werklast voor röntgendiagnosten moet reke-
ning gehouden worden met de soms sterk uiteenlopende typen van röntgenon-
derzoek.

7. Achteraf blijkt, soms pas na vele tientallen jaren, of een onderzoek relevant is
voor de oplossing van bepaalde problemen.

8. Bij de beoordeling van onderzoeksresultaten wordt doorgaans aan het begrip
significantie teveel betekenis toegekend.

9. De kwaliteit van het leven is even belangrijk als het leven zelf.

10. Het verschil tussen succes en mislukking is bijzonder klein.

11. Partners vergaat het plezier in de combinatie van ruzie maken en verzoenen, als
zij zich ervan bewust worden dat zij in elkaar vooral bevechten wat ieder van
zichzelf niet kan aanvaarden.

12. Elke veelbelovende dieetmethode heeft net zoveel waarde als het doorzettings-
vermogen van de betrokkene.

13. Een dissertatie is veelal opvallend snel geschikt voor de antiquarische handel.

14. De mogelijkheid tot het schrijven van ingezonden stukken bespaart enkele psy-
chiatrische ziekenhuizen in Nederland.

28 juni 1983 A.H. Franken
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VOORWOORD

Dit proefschrift vormt het resultaat van een gemeenschappelijk project van de afde-
lingen Röntgendiagnostiek (Prof.Dr. A.C. Klinkhamer en Prof.Dr. C.B.A.J. Puy-
laert) en Nucleaire Geneeskunde (destijds Prof.Dr. K.H. Ephraïm, thans Dr. G. de
Haas) van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Mijn dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit
proefschrift.
Prof.Dr. J.H.J. Ruijs dank ik zeer voor de bijzonder prettige samenwerking in de af-
gelopen jaren. Door zijn stimulerende invloed is dit project van de grond gekomen
en als coördinator vormde hij de sturende kracht.
Dr. G. de Haas dank ik voor de enthousiaste wijze waarop hij mij kennis heeft laten
maken met de nucleaire geneeskunde en zijn daadwerkelijke steun tijdens dit onder-
zoek.
Drs. G.G. Geyskes, nefroloog, dank ik voor de bereidwillige wijze waarmee hij de
resultaten van ons onderzoek van commentaar heeft voorzien.
Prof.Dr. A.C. Klinkhamer en Prof.Dr. C.B.AJ. Puylaert ben ik bijzonder erkentelijk
voor de zeer plezierige en gedoseerde begeleiding tijdens mijn opleiding tot röntge-
noloog, welke zowel in Utrecht als daarbuiten heeft plaatsgevonden.
De overige stafleden, assistenten en laborantes(ten) van de Röntgenafdeling van het
A.Z.U. dank ik voor hun welwillendheid waardoor de doorstromingsstudies tijdens
de vaatonderzoeken konden worden ingepast.
Voorts wil ik de volgende personen hartelijk bedanken:
Ir. A. Hoekstra, afdeling Nucleaire Geneeskunde A.Z.U., heeft op uiterst kundige en
constructieve wijze talloze uren aan het project besteed.
Prof.Dr. G.J. Leppink, Drs. J. Faberen Drs. A.J. de Meyer, Mathematisch Instituut
Rijksuniversiteit Utrecht, hebben de statistische bewerkingen opgezet en uitgevoerd.
Ing. C.N. de Graaf, afdeling Nucleaire Geneeskunde A.Z.U.. heeft de analyseme-
thodiek verzorgd en verschillende statistische resultaten van commentaar voorzien.
Dr. H.Y. Oei, nucleair geneeskundige, heeft de renogrammen geanalyseerd.
Mej. N. van Wijngaarden, afdeling Nefrologie A.Z.U., heeft het merendeel van de
patiëntengegevens verstrekt.
De heer J. de Groot, medische fotografie A.Z.U., heeft de reproducties van de rönt-
genopnamen verzorgd.
Mej. I. Jansen, medische tekenares A.Z.U., heeft de tekeningen en de grafieken ge-
reproduceerd.
Mevr. W. de Nooy-v.d. Linden, bibliotheek Röntgenafdeling A.Z.U., en Mevr.Dr.
C. Verheyen-Voogd, Universiteits bibliotheek Utrecht, hebben de literatuurgege-
vens verzameld.



Mevr. M. Johnson-van Loon heeft met grote inzet vele malen het manuscript getypt
en de engelse vertaling verzorgd.
Mevr. G.J. Franken-Groendijk heeft met veel zorg talrijke administratieve werk-
zaamheden verricht.
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II INLEIDING

Vanaf 1972 is een aantal projecten op de afdeling Röntgendiagnostiek van het Aca-
demisch Ziekenhuis Utrecht, in samenwerking met de afdeling Nucleaire Genees-
kunde, opgezet.

Eén daarvan is het selectief scinti-angiografisch onderzoek van de nier. Zo werd in
1972-1974 bij 25 patiënten, in aansluiting op een contrastangiogram van de nier, een
selectief perfusiescintigram vervaardigd met T c " m macro-aggregaten.
Via een catheter werden partikels toegediend, waarna deze in het capillair netwerk
van de nier terechtkwamen. Detectie van de uitgezonden straling vond plaats met
een gammacamera. Het aldus verkregen statische scintigram verschaft informatie
over de doorbloeding van het capillair netwerk; met de contrastangiografie wordt
daarentegen dit deel van het vaatstelsel niet in beeld gebracht. De perfusiescinligra-
fie bleek echter geen aanvullende diagnostische informatiewinst op te leveren (de
Haas 1975).

In de periode van 1975 tot 1976 zijn in aansluiting op een selectief contrastangiogram
bij 12 patiënten wash-out studies van de nier verricht, waarbij gebruik werd gemaakt
van het radio-actieve edelgas Xe133.
Na registratie van het desaturatieproces in de nier met de gammacamera - on-line
gekoppeld aan een computer - werd de verkregen curve ontleed in een 3-tal com-
ponenten. De snelste hiervan geeft de schorsdoorbloeding weer. Daarnaast kunnen
uit de curve de percentages van de niercirculatie naar schors en merg worden bere-
kend.
De resultaten van deze voorstudie werden door de Haas c.s, in 1978 gepubliceerd.
Het bleek daarbij dat - in tegenstelling tot de statische informatie - thans op grond
van dynamische studies het mogelijk was in bepaalde situaties tot een verbeterde di-
agnosestelling te komen.
Na aanpassing van een angiografiekamer van de afdeling röntgendiagnostiek van het
Academisch Ziekenhuis te Utrecht aan het gebruik van radioactieve nucliden, is dit
onderzoek in november 1979 definitief gestart. Daarbij werd duidelijk dat het onder-
zoek met behulp van radio-actief Xenon gas meer informatie oplevert inzake de
nierdoorbloeding dan kan worden verkregen met behulp van de bestaande röntgen-
contrasttechnieken, de eerder genoemde selectieve perfusieseintigrafie en de reno-
grafie.

Dit proefschrift beschrijft de ervaringen die bij de uitvoering van dit onderzoek wer-
den opgedaan.

De vraagstelling kon als volgt worden geformuleerd:



in hoeverre is de toegepaste methodiek bruikbaar en binnen welke grenzen liggen
de "normaal" waarden.
in hoeverre leveren Xenonstudies een bijdrage aan de diagnostiek bij de hyper-
tensiepatient. In dit kader zullen de doorstromingsresultaten tevens worden ver-
geleken met de functie van de nier en angiografische bevindingen in de zin van
nefrosclerose.
in hoeverre zijn doorstromingsstudies zinvol bij de "Dotter" groepering: d.vv.z.
patiënten met een renovasculaire hypertensie bij wie wordt overwogen de stenose
van de arteria renalis transluminaal op te heffen. Hiertoe zal worden nagegaan in
hoeverre het doorstromingspatroon in de gestenoseerde nier een voorspelling
mogelijk maakt over het verloop van de hypertensie na de dilatatie. Voorts zullen
in dit verband de doorstromingsresultaten van resp. de gedilateerde en contrala-
terale - niet behandelde - nier worden belicht.

12



Ill KORT HISTORISCH OVERZICHT VAN HET NIERFUNCTIEON-
DERZOEK

Voordat Bowman in 1842 de normale nierstructuur demonstreerde, veronderstelde
men dat de bloedvaten rechtstreeks overgingen in de niertubuli. Bowman toonde
evenwel aan dat het bloed via afferente vaten door de glomeruli stroomt, alwaar fil-
tratie plaatsvindt en tubulaire urine wordt gevormd. De efferente vaten vormen een
capillair netwerk rondom de tubuli en gaan vervolgens over in het veneuze systeem.
Enkele jaren later beschreef Ludwig (1844) enkele uitzonderingen op dit patroon:
niet alle arterio-veneuze capillairen bleken verbonden te zijn met een glomerulus. In
de loop der jaren hebben ook andere anatomen de aanwezigheid van deze niet-glo-
merulaire arterio-veneuze anastosmosen in de nier beschreven (Goodwin c.s. 1949).

In 1854 observeerde Claude Bernard na doorsnijding van de nervus splanchnicus de
door hem geformuleerde "denervatie diurese". Veel onderzoekers hebben sindsdien
getracht de invloed van het zenuwstelsel op de nier vast te stellen.
!n 1941 verrichtten Barnes en Trueta een experimenteel onderzoek bij konijnen,
waarbij een tourniquet om de linker achterpoot werd gelegd. Hierbij ontstonden
soms spasmen van de niervaten, welke angiografisch werden gedemonstreerd. Soort-
gelijke effecten konden opgewekt worden bij stimulatie van de nervus splanchnicus.
Deze resultaten suggereren eveneens dat op de niercirculatie een neurovasculaire
controle zou bestaan.

Deze bevindingen brachten Trueta ertoe aan het einde van de 2e wereldoorlog de
idee uit te werken dat er meer dan één functionele doorstromingsmogelijkheid in de
nier zou bestaan. Met uitgebreide anatomische studies van de niercirculatie toonde
Trueta vervolgens de aanwezigheid van twee typen glomeruli aan, respectievelijk
corticaal en juxta-medullair gelocaliseerd.
Gesteld werd dat de belangrijkste verschillen op het volgende neerkwamen:
De corticale glomeruli bezitten korte efferente arteriolen, welke een capillair nel-
werk rondom het opstijgende been van de tubulus vormen. Daarnaast geven juxta-
medullaire glomeruli lange efferente arteriolen af. Deze reiken tot in de medulla en
vormen hier arterio-veneuze anastosmosen, de vasa recta, rondom de tubuli. Hier-
mee verklaarde Trueta de relatief langzame medullaire circulatie bij konijnenieren,
welke hij röntgenologisch na intraveneuze thorotrast injectie had waargenomen.
In de publicatie van zijn studies concludeerde Trueta es (1947) tenslotte dat in de
nier een grote en kleine circulatieroute bestaat. De grote circulatie verzorgt de corti-
cale glomeruli, terwijl de kleine circulatie de juxta-medullaire glomeruli van bloed
voorziet.

In fig. Ill—] is dit onderscheid tussen de corticale en juxta-medullaire glomeruli sche-
matisch weergegeven.
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corticale en juxtameduWaire glomeruli
naar trueta

Fig. 111-1 Schematische voorstelling van de corticale en ju.xta-medullaire glomeruli naar True-
ta.

In enkele bijzondere omstandigheden maakt het bloed gebruik van tén doorstro-
mingsmogelijkheid of in een variërende verhouding van beide mogelijkheden.
Aanvankelijk schreef Trueta dil fenomeen toe aan een vasculaire shunt in de medul-
la bij een overigens onveranderde totale nierdoorbloeding. Deze bevindingen van
Trueta kwamen goed overeen met dier-experimenten van Frey (1936) en Goodwin
es (1949).
Later toonden medewerkers van Trueta aan dat vele pathologische omstandigheden
selectief de corticale doorstroming konden reduceren, maarzij hadden hel idee ver-
laten dat een medullaire shunt hiervan de oorzaak zou zijn (Daniel es 1952). Angio-
grafisch werd een selectieve ischaemie van het buitenste 2/3 deel van de cortex aan-
getoond bij onder meer hemorrhagische hypotensie, intraveneuze injectie van stafy-
lococcen-toxine en stimulatie van vaten en zenuwen.
Ook bij de mens komt dit z.g. "Trueta fenomeen" voor. Door Edsman (1957) werd
een selectieve corticale ischaemie waargenomen tijdens klinisch angiografisch on-
derzoek. Er was in deze gevallen sprake van een directe punctie in de nierarterie, pe-
rivasculaire contrast injectie, of het gebruik van een hoge concentratie contrastmid-
del.
Siegelmun es verklaarde in 1968 dit fenomeen als volgt:
De hoge weerstand in de perifere corticale vaten en de relatief lage weerstand in de
medullaire vaten vormen de essentie van het Trueta fenomeen. Hel mechanisme van
de selectieve corticale ischaemie is ingewikkeld en kan door talrijke prikkels worden
opgewekt. Contractie van de musculaire sfincters in de interlobaire vaten door sym-
palische stimulatie én arteriolaire constrictie onder invloed van renine en angiotensi-
ne, vormen de basis van de corticale ischaemie. Dit proces wordt in gang gezet nadat
in eerste instantie een bloeddrukdaling is geregistreerd door de drukgevoelige recep-
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(oren in het juxta-glomerulaire apparaat (Ljungquist 1963, Trueta es 1947). De
ischaemie blijft beperkt tot de cortex, omdat de vaten die de juxta-medullaire glome-
ruli verzorgen en de medullaire bloedvaten nie- aan de vasoconstrictie meedoen.
Door de studies van Trueta begon de opvatting terrein te winnen dat veranderingen
in de circulatie binnen de nier zelf kunnen optreden en wellicht ook van pathofysio-
logische betekenis zijn. Omdat veel onderzoekers in die tijd de shunt in vivo niet
konden aantonen, raakte het onderwerp echter uit de belangstelling.

In 1951 begon men zich weer voor de intrarenale circulatie te interesseren door het
onderzoek van Wirtz. In de publicatie van deze auteur wordt de grondslag gelegd
voor de "counter current" hypothese als verklaring voor de concentratiegradiënt in
de nier, welke bestaat tussen het medullaire interstitium en de verzamelbuisjes: men
veronderstelt dat door de bijzondere ligging van de lissen van Henle en de vasa recta
een tegenstroom uitwisseling van Na+-ionen plaatsvindt, waardoor de hoge osmolari-
teit in het merg ontstaat.
Theoretische beschouwingen van Berliner benadrukken in dit kader het belang van
een lage medullaire doorbloeding om deze gradiënt in stand te houden ten behoeve
van het concentratievermogen van de nier (Thorburn es 1963).

Hoewel Trueta bij het konijn angiografisch reeds had aangetoond dat de circulatie in
de medulla langzamer was dan de circulatie in de cortex, bestonden er nog geen me-
thoden om de distributie van de intrarenale circulatie te meten. In de volgende de-
cennia werd de interesse hiervoor aangewakkerd toen het duidelijk werd dat deze
factor een belangrijke rol speelde bij de water- en zouthuishouding van de nier (Hol-
lenbergcs 1976).
Deze belangstelling heeft geleid tot de ontwikkeling van vele methoden ter meting
van de distributie van de nierdoorstroming en van de afzonderlijke perfusiesnelhe-
den zowel in de schors als in het merg van de nier.
Daarbij maakte men onder meer gebruik van:

- indicatoren, welke uitsluitend in de bloedbaan verblijven - gemerkte erythrocy-
ten en albuminen (Kramer es I960, Lilienfield es 1960, Wolgast 1968)

- partikels welke in het capillair netwerk van de nier worden gevangen en zodoen-
de informatie geven over de regionale circulatie — gemerkte microsferocyten en
radio-actief Rb (Hollenberg es 1976', Slotkoff es 1971)

- wash-out van radio-actieve inerte gassen, welke gemakkelijk vanuit de bloedbaan
in de weefsels diffunderen - Kr85 en Xe '" (Hollenberg es 1976, Ladefoged 1966',
Stein es 1973, Thorburn es 1963)

Van deze methoden — welke informatie opleveren over perfusie in schors en merg -
heeft alleen de wash-out methode bij de mens een uitgebreide toepassing gevonden.
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IV OVER DE HAEMODYNAMICA IN DE NIER

Er bestaat een bijzondere relatie tussen perfusie in, en functie van de verschillende
compartimenten waaruit de nier is opgebouwd.
In de cortex is een aanzienlijk hogere perfusie aanwezig dan in de medulla (zie tabel
IV-1).

TabelIV-I Overzicht

Cortex
Buitenste Medulla
Binnenste Medulla

van de perfusie in cortex en medulla.

Perfusie snelheid

400 ml/lOOg/min
l20ml/100g/min
25 ml/100g/min

Percentage

93%
6%
1%

Dit betekent echter niet dat het vaatstelsel in de medulla slecht ontwikkeld is. Het
vasculair volume per eenheid weefsel is in iedere nierregio hetzelfde. De lagere door-
stroming in de medulla berust grotendeels op de buitengewone lengte van de medul-
laire vaten, waardoor een grotere doorstromingsweerstand ontstaat (Thurau 1964).

IV. 1. Cortex

De doorbloeding van de cortex is veel hoger dan de metabole behoefte en dient ter
handhaving van de hoge glomerulaire capiliairdruk, waardoor ultrafiltratie van het
bloed plaatsvindt. Afname van de doorbloeding in de cortex zal dan ook in de eerste
plaats functieverlies van de nier opleveren en pas daarna zullen op cellulair niveau de
invloed van hypoxie en ischaemie zich doen gelden ^Hollenberg es 19761).
Onder normale omstandigheden is het hydrostatisch drukverval langs de pré- en
postglomulaire arteriolen van dezelfde orde. De doorstromingsweerstand in de nier
komt vrijwel geheel op rekening van deze musculaire vaten (Thurau 1964).
De druk in de glomeruluscapillairen bedraagt 60 tot 70 mm Hg, ongeveer 2/3 van de
arteriële bloeddruk (Hollenberg es 1972', 19761). Deze relatief hoge druk is een ge-
volg van een lage doorFiromingsweerstand tussen het arteriële en capillaire niveau,
waardoor een relatief klein drukverval over dit arteriële traject plaatsvindt. Zodoen-
de is de doorstromingssnelheid hoog. De capillairdruk en filtratiesnelheid kunnen bij
lage doorstromingswaarden op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven, ondanks een
hogere pré-capillaire weerstand, mits er ook een hogere post-capillaire doorstro-
mingsweerstand bestaat. Dit resulteert in een toename van de filtratiefractie, waar-
door eveneens een hoge glomerulaire filtratiesnelheid wordt bereikt. De meeste me-
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tingen in de cortex van de nier suggereren een doorbloeding van ongeveer 400 ml
per lOOgperminuut (Thurau 1964).

De doorstroming en de glomerulaire filtratie in de schors staan ook nog onder in-
vloed van een autoregulatie mechanisme in de nier (Thurau 1964, Zijlstra es 1966):
d.w.z. door weerstandsveranderingen in de afferente, pre-glomerulaire arteriolen
zullen vanaf 90 mm Hg (arterieel) bij stijgende bloeddruk zowel de bloeddoorstro-
ming als de glomerulaire filtratie constant blijven. Men veronderstelt daarbij dat het
niveau van het niermetabolisme, welke grotendeels bepaald wordt door de vrijwel
volledige terugresorptie in de tubuli van het gefiltreerde Na+, van invloed is op de
contractietoestand van de afferente arteriolen.
Er bestaan sterke aanwijzingen dat deze "terugkoppeling" via het renine-angiotensi-
ne systeem verloopt (Thurau 1964): een toegenomen metabolisme zal door vasocon-
strictie van de afferente arteriolen een afname van zowel de perfusie als de glomeru-
iaire filtratie teweeg brengen. Hierdoor wordt de tubulaire Na+-belasting verlaagd en
daarmee ook het metabolisme.
In tegenstelling tot andere organen, zoals hart en skeletspier, waar de doorstroming
wordt aangepast aan het metabolisme, vindt in de nier het omgekeerde plaats. De
doorstroming bepaalt via het gefiltreerde Na+ de energie-omzet in de nier, waarbij
het autoregulatiemechanisme ervoor zorg draagt dat de tubulaire Na+ belasting con-
stant blijft.

IV.2. Medulla

De medulla, welke door efferente vaten vanuit de juxta-medullaire glomeruli van
bloed wordt voorzien, staat - in tegenstelling tot de cortex - niet onder invloed van
het auto-regulatie mechanisme in de nier (Hollenberg es 1972', 1976', Pinter 1969,
Thurau es I9601).
De juxta-medullaire glomeruli geven 2 efferente arteriolen af, welke resp. een nabu-
rig peritubulair netwerk vormen en als vasa recta in de medulla afdalen (Moffat es
1963). Er zijn geen gladde spiercellen aangetoond in de vasa recta en derhalve zijn dit
in feite geen arteriolen (Longley es 1960).
Het post-glomerulaire hydrostatische drukverval dat in de cortex langs de korte effe-
rente arteriolen bestaat, vindt in de medulla plaats over de gehele lengte van de afda-
lende vasa recta. Deze factor draagt bij tot een relatief lage doorstroming in de me-
dulla. Tevens speelt hierbij de in de richting van de papil toenemende eiwit-concen-
tratie van het plasma een rol, hetgeen een toename van de viscositeit teweeg brengt
(Gottschalk es 1962, Thurau es I9602, Wilde es 1963).

In het buitenste deel van de medulla is de doorstroming aan de metabole behoefte
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aangepast en bedraagt 120ml per lOOg per minuut (Deetjen es 1964, Thorburn es
1963). In deze regio bevindt zich de opstijgende lis van Henle, waarin verdunning van
de urine plaatsvindt door terugresorptie van Na+ zonder water (Hollenberg es 19761).

De doorstroming in de nierpapillen daarentegen bedraagt 10-40 ml per lOOg per mi-
nuut (Kramer es 1960, Lilienfeld es 1960, Thorburn es 1963). Dit niveau is duidelijk
beneden de metabole behoeften in de meeste weefsels en aangepast aan de speciale
functie van de nier in dit gebied.
Het vermogen om urine te concentreren hangt nauw samen met het bestaan van een
toenemende osmolariteit van cortex tot papil, waardoor een gradiënt ontstaat tussen
de vloeistof in de verzamelbuisjes en het medullaire interstitium. Deze gradiënt
brengt een netto terugresorptie van water teweeg, waardoor concentratie van de uri-
ne plaatsvindt.
Op grond van vorm en ligging van de lissen van Henle, veronderstelt men dat een te-
genstroom-principe verantwoordelijk is voor de opbouw van deze osmotische gra-
diënt, zoals reeds eerder in hoofdstuk III is beschreven (Hollenberg 1972', Thurau
1964).
Hen hogere perfusie in de diepere merglagen zal tot gevolg hebben dat de interslitië-
le Na+-gradiënten worden uitgewassen, waarmee het vermogen van de nier om urine
te concentreren verloren gaat (Thurau es 1962).
Deze regio met zijn marginale bloedvoorziening is kwetsbaar bij inadequate perfusie,
zoals kan voorkomen bij diabetes en analgetica misbruik (Hollenberg es 1972',
I9761). Wellicht leveren hier onbekende anaërobe processen een bijdrage tot de me-
tabole behoeften.

Naast variaties - welke berusten op de toegepaste methodiek - vertoont de norma-
le nierdoorstroming tevens beïnvloeding van twee biologische factoren, ni. de leeftijd
en de zoutbelasting van een individu.
Boven het 40e jaar neemt de nierdoorstroming per decennium 10% af. Voorts doet
zoutbelasting bij de gezonde mens de nierdoorstroming toenemen, terwijl een zout-
beperking het tegengestelde effect veroorzaakt. Onvoldoende aandacht voor deze
factoren kan gemakkelijk leiden tot een onjuiste interpretatie van de gemeten door-
stromingswaarden (Hollenberg es 1976'). In hoofdstuk IX zal hierop nader worden
teruggekomen.
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V MEETMETHODEN VAN DE NIERDOORSTROMING BIJ DE MENS

Tot de zestiger jaren werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van klaringsmethoden en
gasdiffusietechnieken om de nierdoorstroming te meten. Deze beide methoden berus-
ten op het principe van Fick (1870), dat als volgt kan worden omschreven: de geabsor-
beerde hoeveelheid substantie in weefsel is gelijk aan de arteriële aanvoer vermin-
derd met de veneuze afvoer.
Bij de klaringsmethode wordt de geabsorbeerde hoeveelheid substantie rechts-
streeks gemeten, terwijl de absorptie in de nier bij de gasdiffusietechniek indirect
wordt berekend uit de gasconcentratie in het afvoerende veneuze bloed. Men
spreekt dan ook wel van de directe resp. indirecte Fick methode (Brun es 1964, Reubi
es 1966).

Met methoden, welke ontleend zijn aan het principe van Fick wordt echter uitslui-
tend de totale nierdoorstroming gemeten. Toen uit dier-experimenteel onderzoek
(Kramer es 1960) duidelijk werd dat de nier niet homogeen wordt doorstroomd,
heeft dit dan ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden, waarmee de
verdeling van de doorstroming over de verschillende compartimenten van de nier bij
de mens kon worden bepaald.
Hieruit zijn de isotope wash-out methode met behulp van Xe133 of Kr85 en de indicator-
verdunningsmethode, waarbij gebruik gemaakt wordt van Evans blue of Indocya-
nine green, voortgekomen.
Enige bekende meetmethoden zullen nu achtereenvolgens worden besproken.

V.l. Klarings- en extractiemethoden

Diverse auteurs hebben de klarings- en extractiemethoden beschreven (Blaufox
1972, Ephraïm 1972, Grünfeld es 1974, Oei 1981, Zijlstra es 1966).
In 1926 drukte van Slyke het vermogen van de nier om een stof uit te scheiden uit in
het aantal ml. plasma dat per tijdseenheid van de betreffende sto.'wordt gezuiverd.
Deze aldus beschreven nierklaring (clearance) kan in de volgende vergelijking wor-
den weergegeven:

e p

Hierbij is: C de clearance (ml/min),
U de urineconcentratie van de stof (mg/ml),
V de urineproduktie per tijdseenheid (ml/min) en
P de plasmaconcentratie van de stof (mg/ml).
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Uit de bovenstaande vergelijking volgt dat, indien de stof volledig uit het plasma
wordt verwijderd bij één enkele passage door de nier, de klaring een maat kan zijn
voor de plasmadoorstroming in de nier.
Bij deze methode is de meest gebruikte niet-radioactieve verbinding Para-amino-hip-
puurzuur (PAH); PAH wordt bij een plasmaconcentratie lager dan 8 mg% vrijwel
volledig door de gezonde nier aan het doorstromende bloed onttrokken (Smith
1951). De extractie ratio in de nier bedraagt in dit geval 0,9 (Grünfeld es 1974).
Deze extractie ratio (ER) kan als volgt weergegeven worden:

Hierbij is: ER de extractie ratio,
A de arteriële concentratie in het bloed (mg/ml) en
V de veneuze concentratie in het bloed (mg/ml).

Bij deze "klassieke" klaringsmethode met Para-amino-hippuurzuur wordt door mid-
del van een constante infusie een evenwicht bereikt tussen de veneuze en arteriële
concentraties. Zodoende kan een monster uit een perifere vene het arteriële monster
vervangen. Ofschoon hiermee een arteriële catheterisatie overbodig is geworden
moeten wél selectieve monsters worden genomen uit de beide niervenen. Bijmen-
ging van bloed uit de vena cava en gonadaal venen dient daarbij vermeden te wor-
den, omdat daardoor een verlaging kan optreden van de extractie ratio (Blaufox
1972).
Omdat klaring en extractie ratio per nier aanzienlijk kunnen verschillen, zal het han-
teren van een gemiddelde duidelijke fouten opleveren. Derhalve is voor de bepaling
van de klaring van de afzonderlijke nier ureter-catheterisatie een vereiste, met alle
nadelen vandien (Donker es 1977).
Omdat wordt aangenomen dat PAH niet in de rode bloedcel diffundeert, worden al-
leen de plasmaconcentraties bij de berekeningen gebruikt. Een kleine fout kan wel-
licht optreden doordat toch een kleine hoeveelheid PAH in de rode bloedcel te-
rechtkomt, waardoor deze in de nier niet aan het bloed kan worden onttrokken.
Door diffusie naar het veneuze bloed kan de extractie ratio vervolgens worden ver-
laagd (Blaufox 1972).

Uit bovenstaande beschouwing kan blijken dat bepaling van de PAH klaring slechts
een benaderende waarde oplevert voor de werkelijke plasmadoorstroming in de
nier. Deze benaderende waarde wordt de effectieve nierplasmadoorstroming ge-
noemd (Effective Renal Plasma Flow, E.R.P.F.).
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De effectieve plasmadoorstroming in de nier wordt uitgedrukt middels de formule:

ERPF = ^ A H x

CPAH

Hierbij is: ERPF de effectieve plasmadoorstroming (ml/min),
UpAH de PAH concentratie in urine (mg/ml),
V de urine productie (ml/min) en

de PAH concentratie in het plasma (mg/ml).

Uit de effectieve plasmadoorstroming (ERPF) kan dan de werkelijke plasmadoor-
stroming (Renal Plasma Flow, RPF) worden verrekend volgens de formule:

RPF = E R P F x ^

ER geeft de extractie ratio weer.

De bloeddoorstroming in de nier (Renal Blood Flow, RBF) kan dan weer worden
afgeleid uit de plasmadoorstroming:

RBF = ERPFx— -x '
ER (1 - Ht)

In deze formule is Ht de hematocriet.

Bij deze niet-radio-actieve techniek zijn, zoals eerder aangeduid, vele lastige en tijd-
rovende bepalingen nodig in bloed en urine. Wél kan uit het bovenstaande reeds
worden afgeleid dat de hoogte van de hematocriet van belang is voor het berekenen
van de bloeddoorstroming in de nier.

Dank zij de ontwikkeling van radio-actieve klaringsmethodieken werd een belangrij-
ke vereenvoudiging van de meettechniek bereikt. Hierbij is vooral van J125 en J m

Hippuran gebruik gemaakt (Donker es 1977).
Naast de eerder genoemde infusiemethoden heeft tevens de "single-shot" methode
ingang gevonden, waarbij de radio-actieve verbinding via één enkele intraveneuze
injectie wordt toegediend aan de patient (Britton es 1975'<2).
Bij deze methode is na een intraveneuze toediening de te meten geabsorbeerde hoe-
veelheid radioactieve substantie (Q) in de nier evenredig met het product van de aan-
gevoerde hoeveelheid per tijdseenheid en de extractieratio (ER), hetgeen kan wor-
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den weergegeven als volgt:

*• Q = aangevoerde hoeveelheid x ER
Q = R P F x P ^ E R
Q = ERPFxP

In deze formules is:
Q de hoeveelheid geabsorbeerde substantie. Deze kan ook worden

aangeduid met de opnamefunctie van de nier.
P de gemiddelde plasmaconcentratie van de toegediende stof.

Bij toepassing van J125 en J m Hippuran vormt de verdwijningscurve in het plasma
een maat voor de opname functie (Q) van de nier, want Hippuran (hip) wordt uitslui-
tend door de nier uitgescheiden. Zodoende zal het product van toegediende dosis
(Dnjp) en verdwijningsconstante (kn|p) van de plasmaconcentratie de geabsorbeerde
hoeveelheid substantie in de nier weergeven. Zoals bovenvermeld staat deze in nauw
verband met de effectieve plasmadoorstroming door de nier (ERPF). Deze relatie
kan dan als volgt worden geformuleerd:

Dhip * k h i p = Q h i p = ERPF x P h i p

Hierbij is: D^jp de toegediende dosis (mg),
k^jp de verdwijningsconstante in plasma (min1).
Qnip de geabsorbeerde hoeveelheid substantie in de nier (mg),
ERPF de effectieve nierplasmadoorstroming (ml/min) en
Pnjp de gemiddelde plasmaconcentratie (mg/ml).

Met deze methode kan na aftrek van de "achtergrond activiteit" — dat wil zeggen de
straling afkomstig uit de omgevende weefsels van de nier welke zich in het gezichts-
veld van de scintillatie detector bevinden - met behulp van de computerde bijdrage
van iedere nier aan de totale opnamefunctie van beide nieren worden berekend
(Britton es I9752).
De klaring van Hippuran is lager dan van PAH, omdat de extractie ratio kleiner is.
Onder normale omstandigheden bij de mens bedraagt deze bij Hippuran 0,7. Voor
PAH bedraagt deze waarde 0,9, zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld.
De nierdoorstroming, berekend uit de gelijktijdige bepaling van klaring (ERPF") en
extractie (ER) levert zodoende voor Hippuran en PAH dezelfde waarde op, wanneer
de formule op pag. 21 wordt toegepast (Grünfeld es 1974).

De uitscheiding van PAH en Hippuran omvat glomerulaire filtratie en actieve secre-



tie door de proximale tubuli tesamen, welke merendeels in de schors zijn gelocali-
seerd.
Indien de extractie in de schors volledig zou zijn en er in het merg geen uitscheiding
plaatsvindt, kan uit de extractie ratio de verdeling van de nierdoorstroming over
schors en merg worden afgeleid (Pilkington es 1965, Reubi es 1966). Uit vele bevin-
dingen blijkt echter dat deze veronderstelling onjuist is en niel-uitgescheiden delen
van PAH en Hippuran geen maat vormen voor de doorstroming in het niermerg
(Grünfeld es 1971, Nissen 1968, Reubi 1958, Stein es 1973).
Wanneer bovendien de nierfunctie verminderd is en derhalve ook de extractie ratio
verlaagd, wordt de extractie ratio-klaringsmethode ter bepaling van de nierdoorstro-
ming onbetrouwbaar (Brun es 1964).

In feite vormt de klaring slechts een maat voor de totale nierfunctie en kan afhankelijk
van de doorstroming variëren. Zo kan bij een acute nierinsufficiëntie geen klaring
plaatsvinden, terwijl de doorstroming 50-75% van de normale waarde blijft.
Verder is van belang dat de uretercatheterisaties - die nodig zijn bij de klassieke in-
fusiemethoden met PAH en Hippuran — een groot bezwaar vormen van deze meet-
methoden. Bij de "single shot" methodiek geldt dit nadeel evenwel niet.

V.2. Kleurstofverdunningsmethoden

Steward introduceerde in 1893 een kleurstofverdunningsmethode voor de meting
van het slagvolume van het hart. In de jaren '40 is deze techniek, waarmee naast de
stroomsnelheid van het bloed ook het bloedvolume kan worden bepaald, door Ha-
milton es (1932, 1947) verder ontwikkeld.

Kleurstofverdunningsmethoden gebaseerd op het Steward-Hamilton principe kun-
nen ook gebruikt worden om de nierdoorstroming te bepalen (Meier es 1954). Na in-
jectie in de nierarterie van een bekende hoeveelheid, niet diffundeerbare substantie,
worden bloedmonsters uit de niervenen door een densitometer geleid. De gemeten
waarden worden tegen de tijd uitgezet en uit de aldus verkregen verdunningscurve
kan de stroomsnelheid in de nier worden afgeleid.

Twee groepen onderzoekers hebben zich in de zestiger jaren met deze techniek be-
ziggehouden. Belangrijkste representanten hiervan zijn Reubi (1966) en Shaldon es
(1962).
Zo beschreef Reubi een methode waarbij een kleurstof (Evans blue) snel in de nie-
rarterie werd gespoten en gelijktijdig bloedmonsters werden genomen uit de nierve-
nen. Een calibratiecurve wordt verkregen door directe toediening van de kleurstof
aan de densitometer.

23



Door vergelijking van de veneus verkregen doorstromingscurve met deze calibratie-
curve kan de stroomsnelheid in nier worden berekend volgens de formule:

F = LM-
S.i.

Hierin is: F de stroomsnelheid in de nier (ml/min),
f de stroomsnelheid door de densitometer (ml/min),
I de hoeveelheid geïnjecteerde kleurstof (ml),
i de hoeveelheid kleurstof voor de calibratie (ml),
S de oppervlakte begrensd door de doorstromingscurve (cm2) en
s de oppervlakte begrensd door calibratiecurve (cm2).

Tegelijkertijd ontwikkelde Shaldon een variant hierop: de "continu-infusie" metho-
de. Een kleurstof (Indocyanine groen) wordt hierbij met een constante snelheid toe-
gediend via de nierarterie. Nadat een evenwichtssituatie is bereikt, worden gelijktij-
dig bloedmonsters genomen uit de niervenen en een perifere arterie.
De stroomsnelheid in de nier kan vervolgens berekend worden uit de formule:

F = =—^ ml/min
C v - C A

F is de stroomsnelheid in de nier (ml/min),
0 is de infusiesnelheid (mg/min),
Cy is de kleurstofconcentratie in de niervene (mg/l) en
C^ is de kleurstofconcentratie in de perifere arterie (mg/l).

De betrouwbaarheid van deze methodieken blijkt uit de goede correlatie welke be-
staat met de doorstromingswaarden, verkregen met de PAH-klaringsmethode (Cohn
es 1965, Kioschos es 1967, Shaldon es 1962).

Verschillende onderzoekers hebben getracht met deze methode het circulatiepa-
troon binnen de nier zelf te bepalen.
Zo vonden Kramer es (I960) en Deetjen es (1961) met directe metingen bij de hon-
denier een grote, snelle doorstroming in de schors, terwijl deze in het merg klein en
langzaam was.
Bij de mens heeft Reubi es (1966) deze bevindingen kunnen bevestigen door grafi-
sche analyse van de kleurstofverdunningscurve. Op deze wijze konden de doorstro-
mingswaarden van schors en merg indirect worden verkregen. Door de invloed van
de recirculatie zal echter de medullaire doorstromingscurve een semi-kwantitatief
karakter bezitten. Met name het laatste deel van de curve wordt hierdoor beïnvloed
(Gómez es 1965, Kioschos es 1967, Meier es 1954).
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Later heeft ook Takeuchi es (19"?0) — gebruik makend van een bepaald mathema-
tisch model — de doorstromingscurve van de nier kunnen splitsen in een snelle eorti-
cale en langzame medullaire fractie.
Deze bevindingen stemmen overeen met een dier-experimenteel onderzoek van
Collins en Svvann (1958), waarbij transport van radio-actief Jodium (J131), gebonden
aan albuminen in de nier via 2 snelheden bleek te verlopen.
Ook andere onderzoekers hebben zowel met behulp van de dilutiemethode (Sadler
es 1963) als de gas vvash-out techniek (zie deel 4 van dit hoofdstuk) de aanwezigheid
van een ongelijke doorstroming in schors en merg van de nier kunnen vaststellen.

In de vergelijking met de klaringstechnieken hebben de kleurstofverdunningsmetho-
den het belangrijke voordeel dat doorstromingsmetingen in de nier mogelijk zijn on-
afhankelijk van nierfunctie en urineproductie. Een nadeel blijft evenwel de nood/aak
van arteriële en veneuze catheterisatie.

V.3. Gasdiffusietechnieken

Terwijl met niet-diffundeerbare substanties alleen de stroomsnelheid, uit te drukken
in ml per minuut (ml/min), in een orgaan kan worden bepaald, kan met goed dilïun-
deerbare gassen de gemiddelde orgaandoorstrooming, uil te drukken in ml per 100 g
per min. (ml/100 g/min), worden gemeten.
De gasdiffusietechniek is gebaseerd op de inhalatie van metabool inert gas, dal opge-
lost in het bloed, verschillende organen bereikt. Hier zal het gas zich over bloed en
weefsel verdelen volgens hun respectievelijke oplosbaarheden. Bij een evenwichtssi-
tuatie vormen de gasconcentraties in het doorstroomde weefsel en het afvoerende
veneuze bloed een vaste verhouding, welke de verdelingscoèTficient (X) wordt ae-
noemd(Kety 1951).

_ gasconcentratie in weefsel
gasconcentratie in bloed

In deel 4 van dit hoofdstuk zal nader op de verdelingscoé'ffïcient worden ingegaan.

Tijdens de inhalatieperiode worden arteriële en veneuze monsters bij de patient afge-
nomen. Door analyse hiervan kan een arleriële en veneuze concentratiecurve wor-
den opgesteld, waaruit de gasopname in het orgaan kan worden afgeleid. Aldus kan
de gasdiffusietechniek beschouwd worden als een indirecte Fick methode (zie de in-
leiding van dit hoofdstuk).

De gasdiffusietechniek werd in 1945 door Kely en Schmidt geïntroduceerd als me-



thode om de hersendoorstroming te meten. Een mengsel van 15% lachgas en 85%
zuurstof werd tijdens een saturatieduur van 10 minuten door de patient ingeademd,
waarbij bloedmonsters werden verzameld uit resp. de arteria femoralis en de vena ju-
gularis.
Uitgaande van het Fick principe ontwikkelden zij de volgende vergelijking om de
hersendoorstroming te bepalen:

CBF = 100 C v . ( t 2 ) C v ( l | )

(Ca - Cv) dt

ml/iOOg/min.
' 2 1

J
In deze vergelijking is:

CBF de hersendoorstroming (ml/100g/min),
X de hersen-bloed verdelingscoëfficient,
C a de arteriële gasconcentratie,
Cv de veneuze gasconcentratie en
t,,t2 begin-resp. eindtijd van de studieduur (min).

De opname van het inerte gas in slecht doorstroomde delen van de hersenen zal —
ook na een saturatieduur van 10 minuten — nog gering zijn. Deze gebieden beïnvloe-
den zodoende nauwelijks de veneuze concentratiecurve en komen derhalve niet in
het resultaat tot uiting. Een nadelig gevolg hiervan is, dat lokale afwijkingen met
deze techniek niet geregistreerd kunnen worden. Kety onderkende deze beperking
en gebruikte daarom als referentie 100 g doorstroomd hersenweefsel.
Deze "Kety en Schmidt methode" gaat uit van een concentratie-evenwicht tussen
doorstroomd weefsel en het afvoerende veneuze bloed. De veronderstelling dat na
een saturatieduur van 10 minuten dit het geval zou zijn, werd door Saperstein es
(1956) bekritiseerd. Hij stelde dat zelfs een zeer klein arterio-veneus concentratiever-
schil erop kan wijzen dat aanzienlijke delen van een doorstroomd orgaan nog niet
volledig gesatureerd zijn en dus een evenwicht nog niet bereikt is.
Gesteld dat een inhalatieperiode van 10 minuten met lachgas voldoende is om de
hersenen volledig te verzadigen, dan zouden metingen gedurende de resp. saturatie-
en desaturatie periode dezelfde waarden moeten opleveren. Uit experimenten van
Lassen en Klee (1965) bleek evenwel dat dit niet altijd het geval is. De desaturalie-
waarden bleken gemiddeld 8% hoger en bij een lage doorstroming zelfs 40% hoger te
zijn. Dit verschil wijst erop dat bij de methode van Kety en Schmidt een systemati-
sche fout wordt gemaakt door aan te nemen dat na 10 minuten een evenwichtssitua-
tie zou zijn bereikt.
Met de modificatie van Lassen en Munck (1955) wordt deze fout grotendeels verme-
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den. Hiertoe worden meer bloedmonsters afgenomen, de saturatieperiode verlengd
van 10 tot 15 minuten en in plaats van lachgas het minder goed oplosbare inerte gas
Krypton gebruikt. Reeds na 6 minuten inhalatie met Kr85 wordt een constante arte-
riële concentratie bereikt waarna de veneuze concentratiecurve mono-exponentiëel
dit niveau benadert. Hiermee wordt een extrapolatie tot oneindig mogelijk, zodat het
totale oppervlak tussen de arteriële en de veneuze concentratiecurve nauwkeurig be-
rekend kan worden. Met lachgas is deze extrapolatie procedure niet mogelijk, omdat
ook na 10 minuten inhalatie nog een stijgende arteriële concentratie wordt waarge-
nomen.
Door McHenry (1963) is een desaturatietechniek beschreven na een initiële satura-
tieperiode van 30 minuten. Hierdoor kan een relatief zeer nauwkeurige extrapolatie
worden uitgevoerd. Indien extrapolatie door de vorm van de curve niet mogelijk is,
kan de 10 of 15 minuten waarde worden aangehouden. Er moet dan wel rekening
mee gehouden worden dat de doorstromingsuitkomsten 5-10% te hoog kunnen uit-
vallen.

Deze "inerte gasdiffusietechniek" vereist dus een constante doorstroming van ten-
minste 10 minuten, waardoor de methode echter ongeschikt wordt bij snelle wisselin-
gen in de doorbloeding van een orgaan. Deze doorstromingsvariaties kunnen wél ge-
registreerd worden met de directe Fick-methode van Lewis cs (1960), waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van het inerte gas Kr7'. Dit is een radio-actieve isotoop, welke
gammastraling uitzendt. Daardoor kan de opname van het Krypton in het weefsel di-
rect geregistreerd worden met een detector buiten het lichaam. De arteriële en ve-
neuze concentratie wordt voorts op de wijze bepaald zoals eerder beschreven vol-
gens de klassieke Kety en Schmidt techniek.

Hoewel de gasdiffusietechniek voornamelijk werd gebruikt bij de bepaling van de
hersendoorstroming, heeft Galinier in 1952 met een aanpassing van de lachgasmetho-
de de nierdoorstroming bij de mens gemeten, evenals later Burn cs (1955) met Kr8'.
Hierbij worden de bloedmonsters tijdens een inhalatieperiode verkregen uit de arte-
ria femoralis en de vena renalis. De betrouwbaarheid van deze doorstromingsmetin-
gen blijkt uit de bevindiiigen van lngvar cs (1965) en Lassen cs (1966), die bij de mens
een goede correlatie vonden tussen de Kety en Schmidt methode en de isotope
wash-out techniek (zie deel 4 van dit hoofdstuk).

Ook bij slechte nierfunctie zijn met behulp van deze methode nauwkeurige doorstro-
mingsmetingen mogelijk. Dit vormt een belangrijk voordeel in vergelijking met de
klaringsmethoden. Zoals reeds vermeld, blijft evenwel een beperking dal locale af-
wijkingen binnen het orgaan zelf niet geregistreerd kunnen worden.
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V.4. Gas wash-out technieken

Zoals in het voorgaande is uiteengezet, werd bij de gasdiffusieleehniek van Kety en
Schmidt (1945, 1948) lachgas door inhalatie toegediend. Men berekende de orgaan-
opname uit de gasconcentraties in het afvoerende veneu/e bloed. Deze techniek
wordt daarom ook wel de "outflow detectie methode" genoemd.

Door toepassing van het radio-actieve gas Kr85 - dat voornamelijk bêta-slraling uil-
zendt — kan de opname in het weefsel rechtstreeks aan de oppervlakte hiervan wor-
den geregistreerd met Geiger-MQUer detectoren. Men spreekt hier dan ook wel van
"residu detectie methode". Lassen es (1955) heeft deze methode toegepast bij de
meting van de hersendoorstroming. Door de geringe reikwijdte van de bêta-deeltjes
in weefsel, welke gemiddeld 0,7 mm bedraagt, werd alleen informatie verkregen over
de doorstroming in de oppervlakkige schorslagen (Bell es 1965). Voorde registratie
van deze straling was bovendien een craniotomie noodzakelijk. Hen belangrijk voor-
deel evenwel van deze methode is dat, in tegenstelling lot de globale lachgas tech-
niek van Kety en Schmidt, thans regionaal informatie kan worden verkregen.
Door vervolgens gebruik te maken van Kr79 — dat gamma-straling uitzendt - zoals
eerder beschreven in deel 3 van dit hoofdstuk, was Lewis cs (1960) in staat de opna-
me in het gehele hersenweefsel met scintillatiedetectoren buiten het schedeldak le regi-
streren, waarmede een craniotomie overbodig werd.

In 1961 introduceerden Ingvar en Lassen een belangrijke modificatie op de residu-
detectie methode: in plaats van door inhalatie, zoals werd toegepast bij de hierboven
vermelde methoden, werd het gas Kr85, opgelost in fysiologisch zout, intra-arterieel
toegediend. Door registratie van de bèta-straling aan de hersenoppervlakte kon regi-
onaal de in- en uitwas van het inerte gas worden geregistreerd. De waarden werden
tegen de tijd uitgezet en aldus werd een verdwijningscurve verkregen. Door analyse
van het initieel dalende deel van de curve kon de gemiddelde schorsdoorstroming
van de hersenen worden berekend.

Thornburn cs bepaalde in 1963 volgens deze intra-arteriële methode bij de hond de
nierdoorstroming. Door gebruik te maken van het feit dat Kr85 tevens voor een klein
gedeelte vervalt onder uitzending van gammastraling (0.6%) kon Thornburn de toe-
voer (= wash-in) en uitwas (= wash-out) in de gehele nier uitwendig registreren.
Ladefoged cs (1963) en Kemp cs (1963) hebben deze methode bij de mens geïntrodu-
ceerd, waarbij gebruik werd gemaakt van het radioactieve edelgas Xe"-\ Met de
gammastralen, welke dit radionuclide uitzendt, is eveneens uitwendige registratie
mogelijk (zie hoofdstuk VI).

Thans zal worden ingegaan op de wash-out methode met gebruikmaking van radio-
actief Xenon.



Xenon behoort tot de chemisch inerte gassen, die dus niet deelnemen aan de bioche-
mische processen in het lichaam. De verblijftijd in weefsel wordt uitsluitend bepaald
door de perfusiesnelheid van het bloed.
De gasuitwisseling tussen bloed en doorstroomd weefsel berust dan op het reeds eer-
der beschreven principe volgens Fick (1870).
Dit principe houdt in dat voor metabool inerte substanties, welke zonder belemme-
ring in weefsel diffunderen en uitsluitend via het veneuze bloed worden afgevoerd,
de onderstaande differentiaal vergelijking van toepassing is en dat daarmee het trans-
port van de substantie in doorstroomd weefsel wordt beschreven:

^ = F ( C a - C v ) (1)

In deze vergelijking is:

- jp de verandering van de hoeveelheid substantie in weefsel per tijdseenheid,

F de weefseldoorstroming in ml/min en
Ca, C v resp. de arteriële en veneuze concentratie van de substantie in arbitraire
eenheden.

Uit de studies van Kety (1951) was al bekend dat in een doorstroomd orgaan reeds
bij de eerste passage van een inert gas de concentraties in weefsel en het afvoerende
veneuze bloed in een vaste verhouding met elkaar staan.
Daarbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de diffusiesnelheid van inerte
gassen dusdanig groot is, dat dit evenwicht onder alle fysiologische omstandigheden
gehandhaafd blijft.
Deze verhouding wordt uitgedrukt als de weefsel-bloed verdelingscoëfficienl (X),
welke reeds bij de gasdiffusietechnieken is vermeld.

x _ C w (2)

X is de weefsel-bloed verdelingscoëfficient en
Cw , Cv zijn resp. de gasconcentraties in weefsel en het afvoerende veneuze
bloed.

Tevens geldt dat de gasconcentratie in het weefsel gelijk is aan het quotiënt van de
totale hoeveelheid gas in het weefsel en het weefselvolume.
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(3)

C w = de gasconcentratie in weefsel.
Q w = de totale hoeveelheid gas in weefsel.
V = het weefselvolume.

Wanneer Xe133, opgelost in een kleine hoeveelheid fysiologisch zout, via een snelle
injectie intra-arterieël wordt toegediend, zal de arteriële concentratie na deze "bo-
lus" injectie nul zijn. Dit wordt veroorzaakt door de extreem hoge oplosbaarheid van
inerte gassen in lucht, waardoor een vrijwel volledige uitwas in de longen plaatsvindt
(Chidsey es 1959).
Derhalve bestaat er geen re-circulatie en geldt: C a = 0. (4)

Na een intra-arteriële bolus injectie zal een gedeelte van de toegediende hoeveelheid
Xenon via de capillairwanden in het weefsel diffunderen, waarbij ogenblikkelijk het
genoemde evenwicht ontstaat tussen weefsel- en bloedconcentratie ("wash-in").
Vervolgens zal door het Xenon-vrije bloed, welke na de bolusinjectie het orgaan
doorstroomt, het gas weer uit het weefsel worden gewassen. Dit veroorzaakt dan een
omkering van de concentratie-gradiënt, waarbij onder handhaving van de weefsel-
bloed concentratieverhouding Xenon vanuit het weefsel naar de capillairen diffun-
deert. Dit noemt men de "wash-out".
Bij een constante doorstromingssnelheid zal nu per tijdseenheid een gelijke fractie
van de radio-activiteit in het weefsel met het veneuze bloed worden afgevoerd.
Doordat Xe133 desintegreert onder uitzending van 81 KeV gammastraling (zie hoofd-
stuk VI), kan de toevoer van Xe133 ("wash-in"), de evenwichtssituatie binnen het or-
gaan, alsook de verdwijning ("wash-out") uitwendig geregistreerd worden met be-
hulp van een gammacamera.
Het gehele proces kan als volgt worden geformuleerd:

Uit (1) en (4) volgt: ^ = - F.CV (5)

Uit (2) en (3) volgt: X = r § -

Met andere woorden: Cv = r^f (6)

Uit(5) en (6)volgt: ^ = - F ^

Integratie hiervan levert dan de volgende vergelijking op:

Q o is de hoeveelheid gas in het weefsel op tijdstip t = 0.
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Uit deze formule volgt:
In een homogeen doorstroomd weefsel neemt de hoeveelheid gas in het weefsel mono-expo-
nentieel af met de tijd.

Semi-logaritmisch uitgezet tegen de tijd vormt het wash-out proces derhalve een
rechte lijn.
Daar de hoeveelheid Xenon gas (Q) in het weefsel evenredig is met de gedetecteerde
activiteit (A) geldt:

A(t) = A o e ' k t - waarbij k = F/V K, ofwel F/V = k x X

A o is de gedetecteerde activiteit op tijdstip t = 0,
F/V is de weefseldoorstroming per volume eenheid weefsel,
k is de wash-out constante (= 0,693/T'/2), waarbij T'/2 de halfwaardetijd is van

het betreffende proces en
X is de weefsel-bloed verdelingscoëfficient.

Dit wil dus zeggen: de doorstroming per volume eenheid weefsel kan worden verkregen uit
het product van de wash-out constante (kj en de weefsel-vloed verdelingscoëfficient (X).
Door invoering van het soortgelijk gewicht van nierweefsel, welke gelijk gesteld mag
worden aan 1, zal de doorstroming per gram weefsel aldus worden berekend:

F = k x X ml/g/min (7)

Bovenstaande geldt echter alleen voor een homogeen doorstroomd weefsel zoals de
hartspier (Morgan es 1978) en is niet van toepassing op de hersenen (Lassen es 1972)
of de nieren (Thornburn es 1963), die niet homogeen worden doorstroomd.
In hersenen of nieren kan zonder aanvullende voorwaarden de gemiddelde doorstro-
ming verkregen worden door analyse van de initiële helling van de geregistreerde
curve (initial slope methode) en uit de verhouding tussen de hoogte en oppervlakte
van deze curve {integratieve methode).
Daarnaast is ook nog een compartimenten analyse mogelijk. Daarbij wordt uitgegaan
van de veronderstelling dat heterogeen doorstroomde organen zijn opgebouwd uil
parallel gerangschikte zones met een onafhankelijke bloedvoorziening. Met deze
methode kan zowel de gemiddelde doorstroming als ook de perfusie worden bepaald
in afzonderlijke compartimenten binnen het orgaan, i.e. de nier.

Bovenstaande drie berekeningsmethoden zullen nu meer in detail worden bespro-
ken.
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V.4.1. Initial slope methode

Bij deze methode, welke door Ingvar en Lassen in 1961 werd geïntroduceerd, wordt
het initieel dalende deel van de desaturatiecurve als een één-exponentiële functie ge-
analyseerd.
Toepassing van de eerder berekende formule (7) verschaft de gemiddelde doorstro-
ming:

F = k xk ml/gr/min

Hierbij representeert k de maximale helling van dit deel van de wash-out curve.

Bij de initial slope methode gaat men er nu van uit dal de verschillende doorstro-
mingsgebieden een evenredige bijdrage leveren aan de initiële helling, zodat de ge-
middelde weefseldoorstroming hieruit kan worden berekend. Daarbij wordt veron-
dersteld dat de concentratie in alle compartimenten hetzelfde is bij het begin van de
wash-out.
Het is evenwel duidelijk dat bij een bolusinjectie de hoogste concentratie zal voorko-
men in het weefselcomparliment met de snelste doorstroming, tien gevolg hiervan is
dat deze gebieden de initiële helling overheersen en daardoor een overschatting van
de gemiddelde doorstroming kunnen veroorzaken.
Gezien de goede correlaties met de directe meetmethoden, zoals de electromagneti-
sche flovv-meting (Ladefoged es 1968, Lameire es 1975) en de directe meting van de
veneuze afvoer (Cosgrove es 1968', Lewis cs 1967') moeten er compenserende facto-
ren bestaan. Deze blijken te berusten op de hoge oplosbaarheid van het Xenon gas
in het peri-renale vel en ook op de "tegenstroom" rangschikking van vaten en tubuli
in het niermerg (zie pag. 15). Ook van belang hierbij is dat het niermerg vanuit de
schors van bloed wordt voorzien. Het Xenon gas dat naar de medulla gaat, zal zo-
doende in het gezichtsveld van de detector blijven en dus niet als outflow worden ge-
registreerd.

VA.2. Integratieve methode

Zierier (1965) ontwikkelde een rekentechniek waarbij het exponentiele model van de
inert gas wash-out methode kan worden vermeden.
In deze berekeningswijze wordt de gemiddelde weefseldoorstroming gerelateerd aan
de maximale hoogte en de oppervlakte van de wash-out curve (Ladefoged cs 1968).
Ken voorwaarde is daarbij wel dat de injectie van het inerte gas snel plaatsvindt,
waardoor de initiële hoogte van de geregistreerde curve inderdaad de totale hoeveel-
heid radio-activiteit in het orgaan weergeeft.
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In deze situatie geldt dan de formule:

_ = ^ m

Hierbij is: F de gemiddelde weefseldoordslroming (ml/g/min),
X de weefsel-bloed verdelingscoëfficient,
I m de max. hoogte van de uitwascurve en
Wa de oppervlakte onder de uitwascurve.

Evenals bij de initial slope methode behoeft met deze formulering er niet van te wor-
den uitgegaan dat het weefsel homogeen wordt doorstroomd of opgebouwd is uit pa-
rallel gerangschikte compartimenten met een homogene doorstroming. Verder is
hierbij de noodzaak niet aanwezig dat de gasconcentraties in weefsel en bloed met
elkaar in evenwicht zijn.
Mangel es (1970) en Schultz es (1969) die dit in de praktijk toetsten, toonden evenwel
een aanzienlijke onderschatting van de doorstroming aan. Waarschijnlijk zijn hier-
voor het "tegenstroomsysteem" in de medulla (Hollenberg es 1976'). alsmede de re-
circulatie en de hoge affiniteit van inerte gassen voor vet verantwoordelijk (Ladefo-
ged 1968, Mowatt es 1972). Deze factoren beïnvloeden in hoge mate de "staart" van
de curve en daardoor ook de oppervlakte hiervan, welke de noemer vormt in boven-
vermelde formule.

VA3. Compartimenten analyse

Bij deze rekenmethode wordt ervan uitgegaan dat in een heterogeen doorstroomd
orgaan de wash-out curve beschreven kan worden als de som van exponentiële func-
ties welke grafisch (Thorburn es 1963) en numeriek (Dell es 1973) in één-exponen-
tiële componenten kan worden ontleed. Men kan zodoende de samengestelde wash-
out curve als volgt formuleren:

Am =(t)

= Aol e"k|t + AO2 e'k2 l + Aon ekn l

In deze formule is:
A de totale hoeveelheid gedetecteerde activiteit,
Aoi de initiële activiteit in compartiment i en
k, de helling van component i.
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In dit model stellen de afzonderlijke componenten de doorstroming voor in een aan-
tal compartimenten met een homogene perfusie, waaruit het orgaan is opgebouwd.
Deze compartimenten worden onafhankelijk van bloed voorzien en bezitten een ver-
schillend doorstromingsniveau. Behalve de reeds vermelde voorwaarden welke voor
homogeen doorstroomd weefsel gelden, is de compartimenten-analyse dus tevens
gebaseerd op een bijzondere paralelle correlatie tussen opbouw en bloedvoorziening
van een heterogeen doorstroomd orgaan.
Door gebruik te maken van formule 7 (zie pag. 31) kan uil de helling (kj) van de
component de doorstroming in het betreffende compartiment i worden verkregen.
Tevens kan uit het intercept (Aoi) van de component met de ordinaat de relatieve
omvang van de doorstroming in het compartiment worden bepaald (Dobson es 1937,
1960). Dit kan worden uitgedrukt in procenten volgens de onderstaande formule:

^ x 100%

Uit de intercepten en hellingen van de verschillende componenten kan de rekenkun-
dig gemiddelde nierdoorstroming worden afgeleid (Croxton 1949). Hierbij wordt uit-
gegaan van de uniforme verdeling van de respectievelijke activiteiten in de comparti-
menten. Ladefoged (1966) vond bij een injectieduur van 5-20 seconden een goede
correlatie tussen deze methodiek en directe metingen.
Na een snelle injectie zullen de concentraties in de verschillende compartimenten
evenredig zijn aan de respectieve doorstromingssnelheden. In dergelijke gevallen
kan de harmonisch gemiddelde nierdoorstroming worden gebruikt. Door de lang-
zaam doorstroomde gebieden buiten beschouwing te laten en rekening te houden
met recirculatie (Ladefoged 1966') werden waarden verkregen welke goed overeen
kwamen met directe metingen (Goluboff es 1969). Ook andere, dier-experimentele,
methoden die door Thurau (1964) en Auckland cs (I9641-2) waren toegepast, toon-
den de juistheid van deze berekeningen aan.

Een wash-out curve kan in principe ook in een willekeurig aantal componenten wor-
den ontbonden. Bij toename van het aantal componenten zullen deze enerzijds de
curve beter weergeven, terwijl anderzijds de resultaten meer worden beïnvloed door
kleine variaties in de parameters. In het algemeen geldt dat het aantal componenten
afhangt van analyse techniek en registratieduur.
Hollenberg (19682) stelde dat de perfusie in de verschillende compartimenten ten-
minste een factor 3 moet verschillen om de wash-out curve bij grafische analyse in de
betreffende componenten te kunnen ontbinden. Met numerieke analyse met behulp
van de computer kunnen ook bij kleinere doorstromingsverschillen nog afzonder-
lijke componenten verkregen worden (Dell cs 1973).

34



Aldus vonden Thorburn es (1963) door grafische subtractie van de uitwendig gere-
gistreerde Kr85 wash-out curve 4 componenten bij de hondenier. Hiertoe wordt een
rechte lijn door het laatste deel van de semi-logarithmisch uitgezette curve getrok-
ken. Extrapolatie hiervan vindt plaats tot tijdstip t = o (component IV). Door vervol-
gens deze geëxtrapoleerde waarden van de oorspronkelijke curve af te trekken kun-
nen de overige componenten op soortgelijke wijze worden verkregen. Steeds wordt
derhalve de langzaamste component van de geregistreerde curve gesubtraheerd.

100- ets (-1000)

30 40 50
tijd (min)

Fig. V-l Kr8! wash-out curve na selectieve toediening in de nierarterie. Grafische ontleding in
4 componenten volgens Thorburn.

Bij vergelijkend autoradiografisch onderzoek bleken deze componenten overeen te
komen met doorstroming in respectievelijk de buitenste schorslagen, de overgang
schors-merg, de diepere merglagen en het hilaire en perirenale vet.
De resultaten van deze studies zijn in onderstaande tabel vermeld:

Tabel V-l Samenvatting van de resultaten van de studie van Thorburn.

Component Local isat ie Doorstroming
ml/l00g/min

Perc.
%

I
II
III
IV

buitenste schorslagen
schors-merg regio
diepere merglagen
hilair/perirenaal vet

472
132
17
21

80
16
->
->



Deze bevindingen van Thorburn werden autoradiografisch bevestigd door Jones cs
(1974) en Carrière es (1966).
Ook bleek een goede correlatie te bestaan met foto-electrische metingen die in
schors, buitenste niermerg en diepere merglagen werden gedaan door Kramer cs
(1960) en Deetjen CS(I964).

De resultaten van de H2 desaturatietechniek zoals beschreven door Auckland cs
(19642, 1966) zijn hiermee eveneens in overeenstemming. Bovendien blijkt de totale
nierdoorstroming - berekend uit de gas wash-out curve - te correleren met de di-
recte metingen van de veneuze afvoer volgens Carrière (1970) en electromagnetische
flow-metingen volgens Stinson (1969).

ten wash-out curve met Xe1" is bij de mens zowel in 3 als in 4 componenten te ont-
leden. Bij het 4-componenten model wordt over het algemeen de registratieduur lan-
ger dan 30 minuten (zie label V-2) wat op praktische bezwaren kan stuiten.

Tabel V-2 Overzicht van het aantal componenten, gecorreleerd aan de registratie-
duur.

Aantal componenten Registratieduur(min) Ref.

4

4

4

3

3

3

3

In de literatuur zijn diverse Xenon studies vermeld van de normaal functionerende
menselijke nier. De resultaten daarvan zijn opgesomd in tabel V-3 en zullen tevens in
deel la van hoofdstuk IX worden besproken.

40
35
45
20
10
30

20-30

Hollenberg
Blaufox
Inasaka
Goluboff
Heidenreieh
Inasaka
Ladefoeed

(19682)
(1970)
(1969)
(1969)
(1974)
(1969)
(1966')
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Tabel V-3 Overzicht van Xenon studies bij de gezonde menselijke nier.

n

17
6

36
7
8

Componenten

4 (grafisch
3 (grafisch)
4 (grafisch)
3 (numeriek)
4 (grafisch)

Cl
ml/100g/min

373
538
410
458
413

CI%
%

(70)
(92)
(74)
(82)
(76)

CII
ml/100g/min

67
50
82
51

133

CII%
%

(21)
( 7)
(18)
(14)
(16)

Ref.

Rosen
Ladefoged
Hollenberg
Kolsters
Blaufox

(1968)
(19671)
(19682)
(1976)
(1970)

n is het aantal studies, vermeld in de respectieve publicaties.
Cl en CII zijn de eerste en tweede component en
CI% en CII% stellen de betreffende percentages voor van deze componenten.

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat de resultaten van de verschillende stu-
dies aanzienlijke variaties vertonen. Klaarblijkelijk worden de verschillende door-
stromingsresultaten bij de normaal functionerende menselijke nier veroorzaakt door
de gevolgde procedure bij de diverse onderzoeken.

Door verschillende onderzoekers werd de registratieduur aanzienlijk beperkt.
Thorburn es (1963) ontwikkelde een methode waarbij reeds na een registratieduur
van 6 minuten de helling van de eerste component kan worden bepaald. Hierbij
wordt de 5-minuten waarde van de oorspronkelijke curve gesubtraheerd, waarna
deze in twee componenten wordt gesplitst. Met deze analyse methode wordt echter
alleen betrouwbare informatie verkregen betreffende de eerste component (Ladefo-
ged 19661).

In navolging van Thorburn hebben ook Rosen es (1968) en Burgener es (1977) deze
methode toegepast.
Modificaties hierop werden ontwikkeld door Hollenberg es (19682) en Mowatt es
(1972), waarbij subtractie plaatsvond van resp. de 3- en 8-minuten waarde.
Cosgrove cs(!9682) hield met Xenon studies bij de hondeniereen registratieduur aan
van 5 minuten, waarbij de curve zónder subtraclie — dus in tegenstelling tot de hier-
boven genoemde studies - ontleed werd in twee componenten.

Zoals ook in deel 1 van hoofdstuk VIII zal worden besproken, werd in ons onderzoek
de registratieduur eveneens beperkt tot 5 minuten. De belasting voor de patient was
zodoende beperkt. Ook konden er meerdere studies in één zitting worden verricht.
In verband met de korte registratieduur vond ontleding van de curve plaats in twee
componenten.
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Behalve de autoradiografische onderzoeken (Carrière es 1966, Jones cs 1974, Thor-
burn cs 1963) wijzen ook de studies die met behulp van gammacamera zijn gedaan
(Blauwfox cs 1970, 1972, Kinoshita cs 1974) erop dat de eerste component de perfu-
sie voorstelt in de buitenste schorslaag van de nier. De eerste component van de Xe-
non wash-out curve bleek samen te gaan met de klaring van de activiteit uit deze re-
gio.
Ook de pathofysiologische omstandigheden, welke gepaard gaan met nierschorsne-
crose bij de mens (Hollenberg cs 19682) en de invloed van vaso-aclieve agentia (Hol-
lenberg cs I9682, Stein cs 1973) ondersteunen deze theorie.
Voorts bleek er een goede correlatie te bestaan met de glomerulaire filtratiesnelheid
(Rosen cs 1968) en de corticale doorstroming, zoals berekend volgens de kleurstof-
verdunningsmethode (Inasaka 1969).

Blijkens autoradiografisch onderzoek komt de tweede component overeen met de
perfusie in de schors-merg regio. Er bestaat een goede correlatie met de foto-eleetri-
sche metingen in de buitenste merglagen (Deetjen cs 1964), evenals mei de H2 desa-
turatie in dit gebied (Aukland cs 19642, 1969). Bij vergelijking met de microsferen
methode — waarbij ingespoten partikels, evenredig aan de stroomsnelheid embolise-
ren in de glomerulaire capillairen — kon echter geen anatomische localisatie van
deze component worden vastgesteld (Lameire cs 1975, Slotkoff cs 1971). Alhoewel
de posl-glomerulaire capillaire perfusie in dit gebied niet behoeft te correleren met
de glomerulaire doorstroming — zoals bepaald wordt met de microsferen methode —
blijft de localisatie van de tweede component, althans bij de mens. onduidelijk
(Beeuukes 1971).

De 3e component komt volgens dierexperimenteel onderzoek overeen met de perfu-
sie in de diepere merglagen (Carrière cs 1966, Jones cs 1974, Thorbum cs 1963).
Deze component is van weinig betekenis door het "tegenstroom"-mechanisrne in dit
gebied en de invloed van de re-circulatie (Carrière 1970. Ladefoged 1966'). Ook de
invloed van het hogere medullaire vetgehalte op de weefsel-bloed verdelingscoëffi-
ciënt speelt hierbij een rol. Bovendien vond Auckland cs (I9642) dat de desaturatie
in dit gebied in hoge mate afhankelijk is van de diurese. hr bestaat zodoende geen
verband van de wash-out in dit gebied mei de bloeddoorstroming zelf.

De doorstroming van het hilaire en perirenale vet, welke autoradiografisch overeen-
komt met de 4e component, is van weinig belang. Door de hoge affiniteit van de in-
erte gassen voor vel, is de weefsel-bloed verdelingscoefficient aanzienlijk hoger dan
in het nierweefsel.

Hr is door verschillende onderzoekers kritiek uitgeoefend op het expo.^ntiële model
van de gas wash-out bepaling, zoals die uitgaat van een ogenblikkelijke diffusie in het
weefsel.
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Zo stelde Perl es (1968) dat - in tegenstelling tot de radiaire diffusie - hier niet aan
wordt voldaan bij de longitudinale diffusie in het weefsel. Naar zijn mening is de dil-
fusiecomponent van een indicator dan ook van invloed op het wash-out proces.
Britton es (1971) achtte het weinig waarschijnlijk dal de diffusie snel zou verlopen in
een buizenstelsel zoals dat van de nier. De veronderstelling dat de uitwisseling tussen
c!e compartimenten relatief langzaam is in vergelijking met de diffusie in de compar-
timenten zelf, werd door hem niet gedeeld. Ook betwijfelde hij of er een homogene
distributie van de indicator in een compartiment zou bestaan.
Aangezien met de gas wash-out methode de doorstroming per volume eenheid
wordt verkregen, is hel mogelijk dat de doorstromingsveranderingen ook nog gemas-
keerd worden door variaties in het niervolume (Stein es 1973). Zo zal bij zoutbelas-
ting het volume van de nier aanzienlijk toenemen.
Al deze bezwaren werden op hun merites onderzocht door Hollenberg es (1976).
Deze onderzoeker varieerde de nierdoorstroming sterk met behulp van vaso-actieve
agentia. Ook bij hogere doorstromingswaarden bleek een goede correlatie te blijven
bestaan met directe meetmethoden. Dit wijst erop dal ook bij een hogere perfusie
het diffusie evenwicht gehandhaafd blijft en veranderingen in het niervolume, welke
bij deze experimenten kunnen voorkomen, een te verwaarlozen invloed hebben.
De opvatting bij het compartimentenmodel dat de zones parallel zijn gerangschikt in
relatie lot hun bloedvoorziening, geldt alleen voor de buitenste schors en de juxta-
medullaire regio. Het niermerg wordt namelijk doorbloed vanuit de juxta-medullaire
schors. De bloedvoorziening is hier in serie geschakeld met kortsluitende collatera-
len tussen descenderende en ascenderende vasa recta, voornamelijk in de buitenste
merglagen.
Verder speelt in het niermerg het "tegenstroom"-mechanisme een rol (Carrière 1970,
Ladefoged 1966'), terwijl in de diepere merglagen de indicator met de urine wordt
uitgewassen (Aukland cs I9642). Mel name in deze diepere merglagen beslaat er dus
nauwelijks een verband tussen de bloeddoorstroming en de wash-out van het inerte
gas. Thornburn cs (1963) spreekt in dit gebied derhalve van "effectieve" doorstro-
ming, welke aan de wash-out snelheid van het inerte gas wordt ontleend.
Britton cs (1971) merkte op dat de interlobaire vaten takken afgeven naar de juxla-
medullaire glomeruli, voordat deze de buitenste schors van bloed voorzien. Dit is in
strijd met de auto-radiografische studies waaruit bleek dat de oppervlakkige schors-
lagen eerder doorstroomd worden dan de schors-merg regio (Thorburn cs 1963).
Hij veronderstelde dan ook dat naast de doorbloeding ook het Xenon-transport via
de lissen van Henle en verzamelbuisjes, alsmede het hogere vetgehalte verantwoor-
delijk zijn voor de relatief langzame passage van dit gas in de medulla.
Mowatt cs (1972) stelde dat de arteriële occlusies geen effect hebben op het initiële
deel van de wash-out curve, welke voornamelijk door de beter doorstroomde delen
wordt bepaald. Ook met de compartimenten analyse zijn deze gebieden niet te de-
tecteren, omdat ze niet te onderscheiden zijn van normaal reeds weinig doorstroom-
de compartimenten in de nieren het perirenale vet.
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Het multi-exponentiële model van de Xenon wash-out methode geldt alleen bij een
constante doorstroming tijdens de observatieperiode. Bij de hond registreerde Mo-
watt evenwel met directe metingen een duidelijke afname hiervan nadat een 1 ml bo-
lus injectie was toegediend. Ladefoged es (1965) bracht echter met electromagneli-
sche flowmetingen geen doorstromingsveranderingen aan het licht. Ook vergelijken-
de onderzoeken met directe meting van de veneu/.e afvoer gaven door een bolus in-
jectie geen verlaging van de nierdoorslroming te zien (Cosgrove es 1968'). Hollen-
berg es (19761) achtte het waarschijnlijk dat de door Mowatt toegepaste techniek,
waarbij een directe punctie in de nierarterie werd gegeven, verantwoordelijk is voor
de afname van de doorstroming. Bij bolusinjeclie via de catheter zal alleen bij ge-
bruik van zeer grote volumina een afname van de perfusie kunnen worden waarge-
nomen.

Samenvattend moge uit het voorgaande blijken dat we de voorkeur geven aan een
wash-out methode om de nierdoorstroming te bestuderen met een inert gas. De de-
saturatiecurve hiervan representeert namelijk niet alleen de totale nierdoorbloeding,
maar geeft tevens informatie over de afzonderlijke perfusie in schors en merg. Dit
laatste vormt met name een belangrijk voordeel op de overige meetmethodieken,
welke eerder in dit hoofdstuk werden vermeld.Zoals eerder in dit hoofdstuk beschre-
ven, is de gas wash-out methodiek — althans in de door ons gevolgde procedure (/ie
hoofdstuk VIII) — weinig belastend voor de patient. De studie wordt in aansluiting
op een angiogram verricht, terwijl de registratieduur beperkt is tot 5 minuten.

De keuze van het inerte gas zelf zal grotendeels bepaald worden door zijn fysische.
chemische en biologische eigenschappen. In dit verband komen radioactieve isoto-
pen van Krypton en Xenon in aanmerking (zie tabel V-4).

Tabel V-4 Vergelijking van de fysische eigenschappen van 3 inerte gassen.

Inert gas T'/2 Gamma energie Perc. Ref.

MIRD Pamphlet no 10 1975
Alexander 1968
Kaplan 1976

Dierexperimenteel is Kr85 veelvuldig toegepast (Appelgren 1965, Bell es 1965, Car-
rière es 1966, 1970, Jones es 1974, Ladefoged es 1968, Schulz es 1969, Thorburn es
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5,3 d

13 s

514 KeV
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190 KeV

0,4%
35%
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1963). In vergelijking met Xe133 kunnen de volgende voordelen van dit Krypton gas
worden vermeld:

— de uitwas in de longen is efficiënter (Mowatt es 1972).
— de desaturatiecurve van de nier wordt minder door de recirculatie beïnvloed, zo-

als door Ladefoged (1964) werd gedemonstreerd.
— de "peeling off' procedure is gemakkelijker (Carrière 1970).
— de weefsel-bloed verdelingscoëfficient varieert niet met de hematocriet. Bij Xe133

dient voor deze coëfficiënt gecorrigeerd te worden (Anderson cs 1965). Deze cor-
recties moeten overigens met het nodige voorbehoud worden beoordeeld, aange-
zien de hematocriet in de nier lager is dan in de grote vaten en bovendien variabel
is per nierregio (Wesson 1969).

— autoradiografische studies, waarmee abnormale vervalcurves geïnterpreteerd
kunnen worden, zijn alleen mogelijk met Kr85.

Bij de mens wordt het doorstromingsonderzoek in de nier voornamelijk uitgevoerd
met Xe133 (Gruskin cs 1975, de Haas cs 1978, Heidenreich cs 1974. Hollenberg cs
I9682, 19721'2, Inasaka 1969, Kawamura cs 1977, Ladefoged cs 1966, 1967'. Lameire
cs 1975, Lewis cs 19672, Pfeifer cs 1974, Rosen cs 1968).

— Kr85 is hoofdzakelijk een bèta-slraler en zendt slechts in 0,4% van de desinlegra-
ties gamma-straling uit. Daarentegen wordt het verval van Xe133 in belangrijke
male (35%) hierdoor beheerst (zie tabel V-4). Met dit gas is derhalve een goede
uitwendige registratie mogelijk.

— het smalle energiespectrum van Xe133 maakt het mogelijk dat met de pulshoogle-
analysator van de detectieapparatuur een klein venster kan worden gebruikt. De
compton-straling heeft zodoende vrijwel geen invloed op hel resultaat (Rosen cs
1968).

De doorslromingsstudies van de nier, waarvan de resultaten in dit proefschrift wor-
den vermeid, zijn eveneens uitgevoerd met Xe133.

Wellicht vormt in de toekomst Kr8"11 een nieuwe mogelijkheid (Kaplan cs 1976). In-
dien dit gas als infuus intra-arterieel aan de nier wordt toegediend, zal het naar de ex-
tra-capillaire compartimenten diffunderen. Door de korte fysische halfwaardelijd
(13 s) treedt zowel bij transport als tijdens de diffusie reeds verval op. Zodoende ont-
staat in de nier een heterogeen beeld van de Kr"1'11 activiteit, welke veroorzaakt
wordt door verschillende uitwisselingssnelheden in de afzonderlijke gebieden. Bij on-
derbreking van het Kr8im infuus wordt de intravasculaire activiteit snel uilgewassen.
Afhankelijk van de toegankelijkheid verdwijnt de radio-activiteit uit de extracapilla-
re compartimenten. Na correctie voor het verval kunnen de betreffende componen-
ten worden berekend.
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Gezien de bovenvermelde korte halveringstijd kan uitsluitend informatie worden
verkregen over de snelle schorsperfusie. De langzame doorstroming in het niermerg
zal daarbij niet in het resultaat tot uiting komen. Een groot voordeel is evenwel dat
geen gevaar optreedt voor besmetting van de omgeving, terwijl door de aard van het
verval (zie tabel V-4) met dit inerte gas een uitstekende uitwendige registratie moge-
lijk is.
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VI EIGENSCHAPPEN VAN XENON1»

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de fysische, chemische en biologische ei-
genschappen van het voor deze studie gebruikte edelgas Xe133 nader worden bespro-
ken.

VI. 1. Fysische eigenschappen

De productie van radio-actief Xenon vindt plaats in een kernreactor, waarbij niet-ac-
tief Xenon met neutronen wordt beschoten. De vormingsreactie daarbij is:

132 v , 1 133 v

Xenon + n —» Xenon + y
54 0 54

Hierbij worden ook andere isotopen gevormd, voornamelijk Xe I33m, Xe135, alsmede
sporen Xe131 en Kr85. Deze bijproducten vormen ten hoogste 2% van de totale hoe-
veelheid radio-activiteit. Controle op de radiochemische zuiverheid vindt plaats zo-
wel door middel van spectraal- als verval analyse (Andersen cs 1965, 1966).

Het vervalschema van Xe133 is weergegeven in fig. VI-1 (Alexander cs 1968).

133

54
Pi

0.3841

p2

\

\ '

1

Y6 V5 #y4

JL ,Y2

0.1607

y l 0.0810

0.0Stabiel l 3 3 Cs
55

Fig. VI-l Vervalschema van Xe1".

In tabel VI-2 zijn de stralingskarakteristieken vermeld van Xe133.
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Tabel VI-2 Stralingskarakteristieken van Xe'33.

= 0,0429

= 0,02660

= 0,3460

E Y ] = 0,0796

Ej2 = 0,0810

E v = 0,3841

MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

(0,02%)

(1,63%)

(98,3%)

(1,62%)

(99,97%)

(0,02%)

Uit tabel VI-2 kan worden opgemaakt dat Xe133 hoofdzakelijk desintegreert onder
uitzending van gamma-straling, welke voor ruim 99% een energie bezit van 0,0809
MeV. Tevens komt bêta-straling vrij, welke niet bijdraagt tot de beeldvorming en
verantwoordelijk is voor de stralingsbelasting van de patient (zie hoofdstuk VII). Hel
eindproduct Cs133 zendt in "aangeslagen toestand" nog 31 KeV rönlgenstraling uil
bij terugkeer naar de stabiele grondtoestand (Lassen cs 1972).

De fysische eigenschappen van Xe133 zijn als volgt samen te vatten:

- Fysische halfwaardetijd: (Ty f): 5,27 dagen.
- Dichtheid bij 0°C en 760 mm Hg: 5,88 g/cc.
- Exposietempo constante van de uitgezonden straling

in lucht: K = 0,0142 Rm2/hCi.
- Halveringsdikte van de uitgezonden y straling in:

lood 0,04 cm
bot 1,9 cm
zacht weefsel 3,9 cm
long 12,9 cm

VI.2. Chemische en biologische eigenschappen

Het Xenon gas bezit een hoge oplosbaarheid in lucht vergeleken met water, bloed en
weefsel. De oplosbaarheid kan uitgedrukt worden met de zogenaamde Oswalds op-
losbaarheidscoëfficient (y1), welke de verhouding aangeeft van de evenwichtconcen-
traties van het inerte gas in de vloeistof- en de gasfase (Oswald 1894, Kety 1951).

44



Voor de verschillende stoffen is deze oplosbaarheidscoefficient weergegeven in on-
derstaande tabel VI-3.

Tabel VI-3 Oswalds oplosbaarheidscoefficient (y') in verschillende stoffen.

Gedestilleerd water:

Fysiologisch zout:

Plasma

Bloed Ht = 40%
Ht = 50%

Erythrocyten

Albumine

Vet

0,0827
0,0834
0,0830

0,0778
0,0780
0,0926

0,0910
0,0940
0,1028

0,1290
0,1390

0,1966
0,2020
0,19

0,099

1,8435

Ref.

Yeh
Ladefoged
Kitana

Yeh
Ladefoged
I bister

Ladefoged
Kitana
I bister

Ladefoged

Kitana
I bister
Ladefoged

Ladefoged

Yeh

1964
19672

1972

1964
\%T-
1965

1967!

1972
1965

1967=

1972
1965
\%T-

1967-

1963

De verhouding van de Xenonoplosbaarheid in bloed en weefsel ten opzichte van \ u -
ler is eveneens door verschillende onderzoekers bepaald. Hun bevindingen zijn sa-
mengevat in de tabel VI-4.

Uit deze tabellen blijkt de grote betekenis van enerzijds het vetgehalte van
het weefsel en anderzijds het Hb-gehalle van het bloed voor de oplosbaarheid van
het Xenongas. Ook andere studies hebben deze bevindingen ondersteund (Yeh es
1965).
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Tabel VI-4 Verhouding van de Xenonoplosbaarheid in bloed en weefsels ten opzich-
te van water.

Plasma/water

Bloed/water

Erythrocyten/water

Nierweefsel/water

Vetweefsel/water

1,09

1,55
1,67

3,75
2,31

1,62

19,70

Ref.

Ladefoged

Ladefoged

Conn
Andersen

Conn

Conn

19672

19672

1961
1965

1961

1961

Tabel VI-5 Weefsel-bloed verdelingscoëfficient (X) in onderscheidene weefsels.

Nier

Lever

Skeletspier

Vetweefsel

Hersenen

Vivo

0,74
0,66

0,72
0,74

0,75

9,8
8,0

Vitro

0,65

0,70

0,65

7,9

0,97

Ref.

Andersen
Andersen
Conn

Conn
Conn

Conn
Conn

Andersen
Andersen
Conn

Yeh

1966
1966
1961

1961
1961

1961
1961

1966
1966
1966

1965
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In een doorstroomd orgaan is de gasconcentratie in het weefsel volgens een bepaal-
de verhouding in evenwicht met de concentratie van het gas in het afvoerende ve-
neuze bloed (Kety 1951). Deze weefsel-bloed verdelingscoëfficient (X) - zie
pag. 29 - is voor de verschillende weefsels in tabel V-5 vermeld.

Zoals uit deze tabel blijkt vond Andersen cs (1966) in de meeste weefsels een waarde
van 0,7 bij een hematocriet van 50%. Een uitzondering hierop wordt gevormd door
het vetweefsel, dat een beduidend hogere affiniteit voor Xenon bezit (X = 9,8). Uil
deze resultaten volgt dat indien bij de bepaling van de weefseldoorstroming met de
gasdiffusietechnieken geen rekening wordt gehouden met het verschil in oplosbaar-
heid van het gas in weefsel en bloed, een overschatting van de flow van gemiddeld
30% verwacht kan worden. Dit geldt niet voor hersenweefsel, omdat de weefsel-
bloed verdelingscoëfficient vrijwel 1 is. Hiervan is de hoge Xenon-opname door het
vet in de witte stof de oorzaak.
De doorgaans grotere opname van Xenon in iiet bloed berust op de grote affiniteit
van Xenon voor het hemoglobine en de erythrocyten (Andersen cs 1966, Blaufox
1974), alsmede voor het albumine en de triglyceriden in het plasma (Conn 1961, Yeh
cs 1963).
De binding van het gas aan Hb is ten dele gebaseerd op chemische interactie. Daar-
naast spelen onbekende oplosbaarheidsprocessen een rol, evenals bij de Xenon-op-
name door albumine en triglyceriden. Het albumine- en triglyceridengehalte van het
plasma is relatief constant. Met het Hb-gehalte is dit echter niet het geval.

De invloed van een variërende hematocriet op de weefsel-bloed verdelingscoëffi-
cient (X) is door Andersen cs (1965) uitgebreid onderzocht en als volgt geformuleerd:

1.69

x 50 1.05 +0.013 Htx

= waarde verdelingscoëfficient bij hematocriet van x%.
A

= w a a r d e verdelingscoëfficient bij hematocriet van 50%.

Het bleek dat zonder deze correctie voor de hemalocriet de verdelingscoëfficient
een afwijking kan vertonen van 10%.

Samenvattend heeft het gebruik van Xe133 als inert gas de volgende voordelen:
1. Door de lage energie van 81 KeV van de gammastraling zijn er geen collimatie

en/of afschermingsproblemen. De halveringsdikte in lood bedraagt 0,4 mm voor
gamma-straling van 81 KeV, zodat 4 mm Pb het exposietempo tot l%0 reduceert.

2. De fysische halfwaardetijd bedraagt 5,27 dagen. Hierdoor kan de productie bui-
ten het ziekenhuis plaatsvinden. Tevens bestaat de mogelijkheid van voorraadvor-
ming voor tenminste één week.
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3. Xenon is een biologisch inert gas, wat niet deelneemt aan de biochemische pro-
cessen in het lichaam. Alleen bij zeer hoge concentraties (80%) wordt tijdens in-
halatie een licht narcotisch effect waargenomen (Cullen es 1951).

4. De oplosbaarheid in lucht is zeer hoog vergeleken met water en weefsel. Hier-
door treedt een vrijwel volledige klaring op van Xenon uit het bloed bij passage
door de longen. De effectieve halfwaardetijd (Tye) - waarmee het verband
wordt aangegeven tussen de fysische halfwaardelijd (TIM-) en de biologische uit-
scheiding (Ty (j) - is derhalve in de orde van grootte van minuten, waardoor de
stralingsbelasting voor de patient laag is (zie hoofdstuk VII).

Als nadelen moeten worden vermeld:
1. Xe133 zendt tevens bêta-straling uit, hetgeen een nadelige invloed heeft op de stra-

lingsbelasting van de patient. Deze straling wordt met de gammacamera niet ge-
detecteerd en levert zodoende geen bijdrage aan de beeldvorming.

2. De lage gamma energie van 81 KeV wordt gemakkelijk verstrooid. De "strooi-
straling" heeft een gemiddelde energie van 69 KeV en kan aldus niet geëlimineerd
worden. Zodoende wordt de meting gestoord. Bovendien zal bij loodcollimatie de
73 KeV röntgenstraling hiervan tevens worden gemeten.

VI.3. Enkele aspecten van opslag, behandeling en lozing van radio-actief Xenon

Ten behoeve van het perfusieonderzoek wordt Xe133 opgelost in fysiologisch zout.
Daar de oplosbaarheid van het gas toeneemt bij dalende temperatuur is het zinvol de
oplossing koel te bewaren. Bij de opslag dient er tevens rekening mee gehouden te
worden dat adsorptie aan en diffusie door plastic en rubber kan optreden. Opslag-
flesjes met rubber doppen geven een lekkage van 5-6% per dag. Dit kan tot 1-2% te-
ruggebracht worden door het flesje te keren en tot 5°C af te koelen (Le Blanc es
1971, Rummerfield es 1971, Yen es 1964). Omdat Xenon bij voorkeur oplost in lucht,
moet voorkomen worden dat bij het opzuigen van de activiteit lucht in het opslag-
flesje wordt geïntroduceerd. De opgeloste hoeveelheid radioactief gas in hei fysiolo-
gisch zout zal hierdoor namelijk aanzienlijk afnemen.
Aangezien Xe133 een fysische halfwaardetijd bezit van 5,27 dagen, dient het uitgea-
demde gas opgevangen te worden.
Tijdens onze studie vindt dit op de volgende manier plaats: via een mondstuk en een
slangensysteem komt het gas terecht in een plastic zak welke zich in een loden con-
tainer bevindt. In tweede instantie vindt opslag plaats in een gasvanger (XT-133).
Deze bevat een filter, gekoeld tot —40°C, welke gevuld is met actieve kool. Hiermee
kan 3600 liter lucht van radioactief Xenon gezuiverd worden met een efficiëntie van
100% bij een pompsnelheid van 5 liter per minuut.
Bij een ongeval kunnen grote hoeveelheden Xenon vrijkomen in de onderzoekruim-
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te. Met het oog hierop zijn kostbare voorzieningen in deze ruimte wettelijk voorge-
schreven, waarbij onder meer aan de ventilatie hoge eisen worden gesteld.
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VII STRALINGSBELASTING TIJDENS PERFUSIE-ONDERZOEK VAN
DE NIER MET XE1»

Zoals reeds eerder is uiteengezet bedraagt de fysische halfwaardetijd (Tyf) van Xe133

5,3 dagen, waarbij het vervalschema van dit edelgas grotendeels wordt bepaald door
346 KeV bêta-straling en 81 KeV gamma-straling (Alexander es 1968).
Na selectieve toediening aan de nier zal het inerte gas met het veneuze bloed naar de
longen worden getransporteerd. Hier wordt het Xenon-gas door de relatief hoge op-
losbaarheid in lucht vrijwel volledig uit het doorstromende bloed geklaard. Hen ge-
volg hiervan zal zijn dat de biologische halfwaardetijd (Ty ^) zeer kort is.
Zoals reeds in hoofdstuk VI is vermeld wordt de relatie tussen het fysisch verval en
de biologische eliminatie weergegeven met de effectieve halfwaardetijd (Ty e):

Tl/2e
 Tl/2f

 T)/2b

m.a.w.: Ti/P = 'Â

Uit deze relatie volgt dat ondanks het relatief langzame fysische verval van het radio-
actief Xenon de effectieve halfwaardetijd van korte duur zal zijn door de snelle bio-
logische uitscheiding van het gas. De stralingsbelasting van de patient hangt dus af
zowel van de fysische als van de chemische eigenschappen van het radio-actieve Xe-
non gas.
Achtereenvolgens zal de dosisbelasting op de nieren, de longen en de ovaria worden
berekend na selectieve arteriële toediening aan de nier.

VII. 1. Stralingsbelasting op de nieren

VII.1.1. Methode

De totale registratieduur van de Xenon wash-out curve bedraagt in ons onderzoek
300 seconden. Na 80 seconden is vrijwel alle activiteit uit de schors verdwenen (Blau-
fox es 1970, 1972, Carrière es 1966, Jones es 1974, Kinoshita es 1974, Thorburn es
1963). Zodoende kan worden aangenomen dat van 80-300 seconden de curve uitslui-
tend wordt gevormd door de wash-out van het gas uit het niermerg.
Met behulp van de computer kan dit traject worden geanalyseerd als een één-expo-
nentiële functie. Semi-logarithmisch uitgezet vormt deze langzame medullaire com-
ponent zodoende een dalende rechte lijn.
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Zoals bij de bespreking van de gas wash-out techniek is uiteengezet (zie deel 4 van
hoofdstuk V), vormt het intercept (Ao) hiervan met de ordinaat de procentuele om-
vang van de component, terwijl de wash-out constante (k) berekend kan worden uit
de effectieve halfwaardetijd (Ty e) middels de formule:

0,693
k =

T'/2e

Door toepassing van onderstaande formule kunnen de waarden van deze compo-
nent van 0-80 seconden worden bepaald:

A t = Aoe"kt

waarbij:
At de activiteit op tijdstip t,
A o de activiteit op tijdstip nul en
k de helling van de lijn (wash-out constante).

Deze geëxtrapoleerde waarden worden van de oorspronkelijke curve afgetrokken.
De resultante hiervan wordt wederom als een één-exponentiële functie bewerkt,
waardoor de omvang en de helling van de snelle component kunnen worden verkre-
gen.

De stralingsdosis op de nier kan berekend worden met twee formules die door Hine
en Brownell (1956) worden opgegeven. De onderstaande formule betreft de .stra-
lingsbelasting als gevolg van de èê/a-activiteit:

Dp = 73,8 Êp C o T e rad

waarbij:
Êp de gemiddelde energie is per desintegratie van de béta-deeltjes in mega-eleetro

volt (MeV). Deze bedraagt voor Xenon-133 0,138 MeV (Goddard es 1975).
C o stelt de concentratie voor van het radioactieve gas in het nierweefsel, uitge-

drukt in microcurie per gram op tijdstip t = o. Hierbij kan vermeld worden dal
de totale dosis Xenon-133 vijf milicurie bedraagt. Het gewicht van de nier
wordt op 150 gram gesteld, onderverdeeld in 60 gram voor de schors en 90
gram voor het merg.

Ty e is de effectieve halfwaardetijd, uitgedrukt in dagen. Zoals reeds is beschreven,
kan deze worden afgeleid van de helling (k) van de component.
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Voordegwwwöstraling kan de volgende formule worden gebruikt:

D = 0,0346 K C o g Te rad

Hierbij is:

K het aantal R per uur in lucht gemeten, op 1 cm afstand van I mCi Xe" J . De
waarde voor Xe1» bedraagt 0,0142 (Nachtigall 1969)

g stelt de "gemiddelde geometrische factor"' voor. De dimensie hiervan is die
van een lengte. De g-factoren van schors en merg kunnen op resp. 6 en 12 cm
gesteld worden (de Haas 1965).

Vll.l 2. Resultaten

De stralingsbelastingen van de nierschors en het niermerg zijn berekend na selectieve
toediening aan de nier van 5 mCi Xe1" bij:

- 2 patiënten met een normaal angiogram van de nier.
- 1 patient met ernstige nefrosclerose.
- 1 patient met een nierarteriestenose.

De resultaten zijn vermeld in tabel Vll-1. De dosisbelastingen (D) wordt in millirad
(mrad) aangegeven en zijn berekend volgens bovenstaande formules van Hine en
Bro\vnell(1956).
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Tabel VII-I Dosisbelasting (mrad) op de schors en het merg van de nier na selectie-
ve toediening van 5 mCi Xe133 aan de nier.

Patiënten met een normaal

I

11

Patient met angiografische
voor nefrosclerose.

III

Patient met een stenose van
nierarterie.

IV

angiogram van

D
D

D
D

aanwijzingen

D
D

i de

D
D

de nier.

gamma
bèta

gamma
bèta

gamma
bèta

gamma
bèta

Schors

0,3
104

0,3
92

Schors

0,2
82

Schors

0,2
82

Merg

1,3
234

1.0
185

Merg

5,5
967

Merg

5.2
916

Uit tabel VII-1 blijkt dat de stralingsdosis op de nier tengevolge van de gamma-stra-
ling te verwaarlozen is in vergelijking met de belasting door de bèta-activiteit. Boven-
dien komt uit deze tabel naar voren dat de slecht doorstroomde "zieke nieren" (III
en IV) een aanzienlijk hogere dosis ontvangen dan de "gezonde nieren" met een nor-
male perfusie (I en II).

VII.2. Stralingsbelasting op de longen

VIU.l. Methode

Zoals reeds in hoofdstuk V werd uiteengezet, wordt het Xenon gas door de longen
aan het doorstromend bloed onttrokken en vervolgens uitgeademd. De geabsorbeer-
de dosis in de longen kan benaderd worden volgens het Medical Internal Radiation
Dose (M.I.R.D.) model met de volgende formule:

D=AXS
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Hierbij is:
- D de geabsorbeerde dosis (rad).
- A de toegediende activiteit (^Ci).
- ke stelt de effectieve vervalconstante voor (fr').

De effectieve halfwaardetijd (Ty e) van een edelgas in de normaal functionerende
long bedraagt 23 s. (Bernards 1979). Hierbij kan ke berekend worden als volgt:

_0!69_3 _ 0,693 =
K e ~ Ty2e 23/3600 Uö ( ]

- S is de geabsorbeerde dosis per desintegratie (rad/VCi uur).
Voor de vele target-source combinaties zijn de waarden voor S vermeld in M1RD
pamphlet no. 10(1975). Indien de longen zowel source als target orgaan zijn, be-
draagt de waarde voor het Xenon gas 3,0 x 10"4.

VU22. Resultaten

Selectieve arteriële toediening van 5 mCi XeU3 aan de nier zal zodoende de onder-
staande dosisbelasting in normaal functionerende longen veroorzaken:

<; x 1O+3

D = ^^-TKë- x 3>° * 10'4 = ° - 0 1 4 rad
1 0 8 = 14mrad

In de literatuur wordt een longbelasting aangegeven van 70-200 mrad na intraveneu-
ze toediening van 5mCi Xenon-133 (Goddard es 1975). De discrepantie met onze be-
vindingen hangt samen met de verschillende procedures van de studies.

VII.3. Stralingsbelasting op de ovaria

VIU.l. Methode

De stralingsbelasting op de ovaria is bijzonder laag bij selectieve toediening van
5mCi Xenon-133 aan de nier. Uit MIRD pamphlet no. 10 blijkt dat indien de nier als
source orgaan wordt beschouwd, de dosisbelasting op de ovaria een factor 2,8 x 10"4

kleiner is dan de stralingdosis op de nier. Indien wordt uitgegaan van de longen, be-
draagt deze factor 0,6 x 10"4.
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V1I32. Resultaten

Uitgaande van de resultaten in onze studies bedraagt de ovariumdosis vanuit de nier
0,08-0,3 mrad en met betrekking tot de longen 0,0008 mrad. De ovarium dosis na in-
traveneuze toediening van 5 mCi Xenon-133 varieert in verschillende publicaties van
0,5-2 mrad (IRCPpublikatie 17 1969, Lassen 1965).
De dosis op de ovaria ten gevolge van het Xenon onderzoek heeft geen praktische
betekenis, indien we deze waarden vergelijken met de doseringssnelheid van de na-
tuurlijke straling. Deze bedraagt nl. ï 26 mrad per jaar (Weber es 1974).
Ook bij gangbare röntgenonderzoeken is de stralingsbelasting op de ovaria aanzien-
lijk hoger in vergelijking met de Xenon studies (Beekman 1962). In tabel VII-2 zijn
deze waarden vermeld.

Tabel VII-2 Stralingsbelasting (mrad) op het ovarium bij verschillende röntgenon-
derzoeken.

Onderzoek Ovariumdosis

Maag 110
Colon 613
Lumbale wervelkolom 790
Bekkenoverzicht 142
Intraveneus pyelogram 600



VIH PROCEDURE EN VERWERKING VAN DE ONDERZOEKSRESUL-
TATEN

VIII.1. Procedure van het onderzoek

De onderzoeken vonden plaats op de angiokamer van de afdeling röntgendiagnos-
tiek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht.
De patiënten werden op de dag van het angiografisch onderzoek nuchter gehouden
en kregen de volgende premedicatie:

- 50 mg Phenergan
- 10 mg Valium
- 0,5 mg Atropine

Volgens de methode van Seldinger (1953) werd een "pigtaiP-catheler (Cook) via een
der femoraalarterié'en ingevoerd. Vervolgens werd een aortografie verricht met
60 cc contrastmiddel. Hiertoe werd in het begin Isopaque eoronar(Nyegaard & Co.)
gebruikt en sedert enige lijd Telebrix 38 (Byk). Na catheterwisseling werd een "co-
bra"-catheter (Cook) onder ró'ntgendoorlichting in een der nierarterié'en gemanoeu-
vreerd. De positie werd gecontroleerd met een geringe hoeveelheid contrastmiddel.
Via de catheter werd vervolgens 5 mCi Xenon-133, opgelost in 1 cc fysiologisch /out.
als bolus aan de nier toegediend. Doordal de "cobra"-catheter gekoppeld werd aan
een driewegkraan, kon deze onmiddellijk hierna worden doorgespoten met 2 cc fysi-
ologisch zout. Vervolgens werd de catheter teruggetrokken tot in de aorta. Zoals in
deel 3 van hoofdstuk VI is vermeld, kon het uitgeademde gas via een mondstuk en
een slang worden opgevangen in een plastic zak. welke zich in een loden container
bevindt. Voor de opslag van het Xenon gas werd gebruik gemaakt van een gasvanger
(XT-133).

Het wash-out proces in de nier werd gedurende 5 minuten geregistreerd met een
gamma camera (Radi), welke dorsaal van de patient werd gepositioneerd. De/e is
on-line gekoppeld aan een mini-computer (Med-store) welke in een ander vertrek op
de jfdeling röntgendiagnosliek staat opgesteld. Hiermee vond digitale acquisitie
plaats met een tijdsresolutie van 5 s. per frame.
De verdere verwerking van de geregistreerde curves werd uitgevoerd met een HP-
1000 computer (Hewlett-Pakcard) op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Alhoewel in hoofdstuk V de verschillende analysetechnieken uitvoerig zijn bespro-
ken, zal hier in het kort nog op worden ingegaan.
Door middel van een iteratieve kleinste kwadraten methode volgens Dell es (1973)
werd de curve ontleed in 2 exponentiële functies, welke resp. betrekking hebben op
de perl'usie in schors en merg.
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Fig. VIII-1 Xenon wash-out curve van de nier, ontleed in twee componenten.

Tevens werd de Xenon curve ontleed in 2 componenten na subtractie van de laagste
waarde, welke de perfusie representeert in de diepere merglagen (Cosgrove es 19682.
Gruskin es 1970, Hollenberg es 19682).
Zoals bij de bespreking van de gas wash-out techniek in hoofdstuk V uiteengezet is.
kan de perfusie in resp. schors en merg berekend worden met de Kety formule uit de
bovenvermelde componenten (Kety 1960).

F = k\X ml/100g/min

Hierbij is: F de schors- cq mergdoorstroming in ml/lOOg/min,
k de helling van resp. de schors- en mergcomponent en
A. de weefsel/bloed verdelingscoè'fficient gekorrigeerd

voor de hematocriet.

De relatieve omvang van de schors- en mergdoorstroming wordt verkregen uil de
zero-intercepten van de betreffende componenten met de ordinaat, zoals beschreven
door Warner en Dobson (I960).
De gemiddelde nierdoorstroming werd berekend volgens 2 methodieken:

— "Initial slope" methode volgens Ingvar en Lassen (1961), waarbij het initieel da-
lende deel van de curve gedurende 50 seconden geanalyseerd wordt als een één-
exponentiële functie. Uit de helling (k) van deze component kan de gemiddelde
nierdoorstroming worden benaderd met de reeds vermelde Kety formule:

F = k x X ml/l00g/min
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— "Evenredigheids"methode, waarbij wordt uitgegaan van de relatieve omvang van
de doorstromingssnelheid in resp. schors en merg. De gemiddelde nierdoorstro-
ming kan aldus met de onderstaande vergelijking worden berekend:

Fg = (F c x fc) + (F m x fm) ml/100g/min

Hierbij is: F„ de gemiddelde nierdoorstroming (ml/100g/min),
F c de schorsdoorstroming (ml/100g/min),
F m de mergdoorstroming (ml/IOOg/min),
fc de relatieve omvang van de schorsdoorstroming en
fm de relatieve omvang van de mergdoorstroming.

In het volgende onderdeel zal de verwerking van de informatie worden besproken.

VIII.2. Verwerking van de verkregen informatie

De resultaten van de doorstromingsstudies werden vergeleken met de overige ver-
richte diagnostiek, waarbij met name de nadruk valt op de angiografische bevindin-
gen en de relevante klinische parameters.
De centrale vraag hierbij is nu in hoeverre de Xenonstudies bruikbare informatie op-
leveren en wellicht andere onderzoeken achterwege gelaten kunnen worden. Voorts
in hoeverre voor de praktijk belangrijke correlaties aanwezig zijn (hoofdstuk IX).
Van alle patiënten werden de betreffende klinische parameters vastgelegd op onder-
staande lijst, welke in overleg met de afdeling nefrologie (Prof.Dr. EJ. Dorhout
Mees, Drs. B. Geijskes) was opgesteld:

Naam Ureum
Geboortedatum Urinezuur
Anamnese Urine - sediment
Bloeddruk - albumine
Medicatie Angiografie
Duur hypertensie Intraveneuze pyelografie
Hb/Ht Echografie
Creatinine Renografie
Creatinine klaring ECG (Linker Ventrikel Hypertrofie)

Bij de bestudering van het patientenmateriaal kunnen globaal 3 groepen worden on-
derscheiden (zie deel 3 van dit hoofdstuk):
- patiënten zonder nefrosclerose
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- patiënten met nefrosclerose
— patiënten bij wie nierarteriestenosen transluminaal werden gedilateerd volgens de

Dotter methodiek

De klinische gegevens van de niet-gedilateerde patiënten zijn uit de patientenstatus
overgenomen, terwijl de bevindingen van de "Dotter" categorie voornamelijk door
de afdeling nefrologie werden verstrekt.
Het hemoglobinegehalte, alsmede de hematocriet werden doorgaans bepaald uit
bloedmonsters welke tijdens het angiografisch onderzoek werden afgenomen.

Wat betreft de verrichte diagnostiek kan het volgende worden opgemerkt:

De vaatonderzoeken zijn gezamenlijk beoordeeld door Prof.Dr. J.H.J. Ruijs en de
schrijver van dit proefschrift aan de hand van de onderstaande criteria:

- nierarteriestenose
— nefrosclerose
— ruimte-innemend proces
- hydronefrose

Bij afwezigheid hiervan werd het angiogram als normaal beoordeeld.
Indien er sprake was van nefrosclerose, kon een onderverdeling worden gemaakt in
drie groepen (Bookstein es 1980, Hollenberg es 19692):

1) Lichte nefrosclerose (N + )
— geringe kaliberwisselingen van de distale interlobaire en areuaire vaten, welke

een gekronkeld verloop kunnen vertonen.
2) Matige nefrosclerose (N-t- + )

— het aantal vaten in de schors is verminderd, terwijl bovenvermelde afwijkingen
in sterkere mate aanwezig zijn. Een aanzienlijk kaliberverlies, vullingsdefecten
en plotselinge stops worden waargenomen in de corticate vaten. De schors-
merg grens begint te vervagen tijdens de nefrografische fase van het angio-
gram.

3) Ernstige nefrosclerose (N+ + + )
— het z.g. "schrompelnier"stadium, waarbij het aantal perifere vaten sterk is af-

genomen. De resterende schorsvaten zijn in hoge mate aangedaan, terwijl de
nierschors geen aankleuring meer vertoont tijdens het nefrogram.



Voor wat betreft de nierjunctie werden de onderstaande laboratoriumgegevens ge-
bruikt:

— ereatininegehalte
— creatinineklaring
— urinezuur
— ureum
— urine-sediment

-albumine

Hiervan was de creatinineklaring slechts bij 4 patiënten bepaald. Omdat verder diu-
retica een verhogend effect hebben op zowel het ureum- als op het urinezuurgehalte.
werd uitsluitend het ereatininegehalte van het bloed als maatstaf voor de nierfunctie
gebruikt.
Hierbij is uitgegaan van de volgende criteria:

Creatininegehalte (n mol/l) nierfunctie

Si 120 normaal
121-199 licht gestoord
200-299 matig gestoord

è 300 ernstig gestoord

Wel zullen in deel 3a van hoofdstuk IX het ureum- en urine/uurgehalle van hel
bloed eveneens gecorreleerd worden met de doorstromingsresultaten.

De renogrqfie gegevens werden op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (destijds
Prof.Dr. H.K. Hphraïm, thans Dr. G. de Haas) verzameld en bewerkt door Dr. Y.
Oei.
In eerste instantie zijn de curven globaal beoordeeld op de aanwezigheid van nicrar-
leriestenosen en funetieverlies. Daarnaast kan zowel de initiële Hippuran opname in
de nier als de gemiddelde passagetijd uil de curven worden berekend.
De Hippuran opname gedurende de eerste twee minuten vormt een parameter voor
de stijgende fase van het renogram. Hiermee wordt een semi-quantitatieve maat ver-
kregen van de absolute nierdoorstroming (Oei 1981).
De gemiddelde passagetijd van Hippuran door de nier vormt een weerspiegeling van
het intrarenale transport. Door de invloed van de diurese heeft deze parameter
slechts een kwalitatief karakter en zal daarom niet in de correlaties worden betrok-
ken.
Tevens kun worden vermeld dat bij 38 patiënten Xenonstudies van beide nieren zijn
verricht. In deze gevallen werd de Hippuran uptake ratio van het renogram vergele-



ken met de verhouding van de schorsdoorstroming van beide nieren, gerelateerd aan
de niergrootte. Op deze wijze kan namelijk een benadering worden verkregen van de
verhouding van de absolute doorstromingsverschillen tussen beide nieren, waardoor
een vergelijking met de Hippuran uptake ratio mogelijk wordt.

De volgende onderzoeken werden, voorzover verricht, levens bij de beoordeling van
de toestand van de nier betrokken:

— intraveneuzepyelografie
— echografie
— biopsie bevindingen

In overleg met het Mathematisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht
(Prof.Dr. G.J. Leppink, Drs. J. Faber en Drs. A.J. de Meijer) zijn alle bovenvermel-
de gegevens, evenals de doorstromingsresultaten, op ponsdocumenten genoteerd.
Hierbij zijn 144 kolommen gebruikt. Deze gegevens zijn op een 2-tal kaarten geponst
en vervolgens ingevoerd in de universiteitscomputer (CDC-Cyber 175).

In hoofdstuk IX zullen de doorstromingsuitkomslen per groep worden behandeld.
Deze resultaten worden vergeleken met de literatuur. Tevens zullen in dit hoofdstuk
de resultaten worden gecorreleerd met de verrichte diagnostiek, terwijl de doorstro-
mingsbevindingen ook onderling vergeleken zullen worden.
Omdat het naar onze mening weinig zinvol zou zijn alle patiënten afzonderlijk te be-
spreken, hebben we ons in hoofdstuk X beperkt tot enkele representatieve voorbeel-
den uit de verschillende groepen.

VIII.3. Overzicht van het patientenmateriaal

Bij 86 patiënten zijn in de periode oktober 1979 tot mei 1981 in totaal 150 doorstro-
mingsstudies verricht van de nier met het inerte gas Xenon-133. Hiervan werden bij
4 onderzoeken geen bruikbare curven verkregen, doordat Xenon gas aselectief was
toegediend of tengevolge van inleesfouten, waardoor de computerverwerking niet
mogelijk was.
De gehele groep bestond uit 35 vrouwen en 51 mannen, in leeftijd variërend van 22
tot 82 jaar.

De doorstromingsresultaten kunnen in de volgende hoofdgroepen worden onderver-
deeld:
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1 Geen nefrosclerose
a) Patiënten met een normale nierfunctie en een normaal angiogram, bij wie de

bloeddruk niet is verhoogd.
b) Patiënten met een normale nierfunctie en een normaal angiogram, bij wie hy-

pertensie voorkomt.

2 Nefrosclerose
a) Patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefrosclerose zonder nierfunc-

tiestoornissen, bij wie hypertensie voorkomt.
b) Patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefrosclerose welke gepaard

gaan met nierfunctiestoornissen, bij wie hypertensie voorkomt.

Voorts bleek bij de bewerking van de nefrosclerose patiënten - welke voornamelijk
in 2a en 2b van dit hoofdstuk worden behandeld - dat de onderzoeksresultaten ook
als volgt kunnen worden beschouwd:

c) het verband tussen de ernst van de nefrosclerose en de doorstromingsresulta-
len.

d) het verband tussen de ernst van de nefrosclerose en een aantal klinische pa-
rameters.

3 Diverse correlaties
In dit onderdeel zullen talrijke correlaties worden behandeld.
De onderstaande onderwerpen komen hierbij aan de orde:

a) Evaluatie van de gas wash-out methodiek door vergelijking met andere tech-
nieken die informatie over de nierfunctie verschaffen.

b) Onderlinge correlaties van de doorstromingsresultaten.

4 Dilatalie
Patiënten met hypertensie en nierarteriestenosen, welke transluminaal gedila-
teerd werden volgens de methodiek beschreven door Dotter (1964) en Grüntzig
(1974). In ons land is door Puylaerl (1980'-2, 1981) en Boomsma (1981) de dilatie
van de niervaten geïntroduceerd en gestimuleerd, voortbouwend op het werk van
van Andel (1976) bij de bekken-en beenvaten.
Deze doorstromingsstudies kunnen als volgt worden onderscheiden:

a) Xenonstudies van de gestenoseerde nier, zowel vóór als na de dilatatie proce-
dure.

b) Xenonstudies van de contralaterale "gezonde" nier.
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ad 1 Geen nefrosclerose

ad la
Bij deze normotensieve controlegroep zijn in totaal 18 studies verricht bij 13 patiën-
ten. De indicaties waarmee deze patiënten voor angiografisch onderzoek werden
aangeboden, zijn vermeld in tabel VIII-1.

Tabel VIII-1 Indicaties angiografisch onderzoek bij de normotensieve controle-
groep.

Indicaties Aantal patiënten

- aanwijzingen voor een ruimte-innemend proces 5
in de contralaterale nier

— niet functionerende contralaterale nier 1

- verdenking op fibromusculaire dysplasie 1

— zeurende buikpijn 2

— heftige buikpijn + hoge koorts 1

- koorts e.c.i. 1

- - koorts + algehele malaise 1

— aanwijzingen voor een nierarteriestenose 1

Zoals uit deze tabel blijkt, werd een aanzienlijk deel van de groep patiënten angio-
grafisch onderzocht ter evaluatie van een ruimte-innemend proces in de contralate-
rale nier.
Nagegaan werd binnen welke grenzen de doorstromingswaarden liggen en in hoe-
verre de toegepaste methodiek betrouwbaar is bij deze normotensieve groepering,
welke zowel functioneel als morfologisch geen nierafwijkingen vertoont.

ad lb
In totaal zijn 36 studies verricht bij 20 patiënten met een ongecompliceerde essentië-
le hypertensie. Hiermee worden die patiënten bedoeld bij wie de hypertensie niet
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heeft geleid tot belangrijke vaatcomplicaties in de zin van nefrosclerose en een nor-
maal serumcreatininegehalte bezitten.
De indicaties voor angiografisch onderzoek zijn in tabel VIII-2 aangegeven.

Tabel VIII-2 Indicaties angiografisch onderzoek bij de groepering met een onge-
compliceerde essentiële hypertensie.

Indicaties Aantal patiënten

— essentiële hypertensie sedert 1-5 jaar bekend 5

— hypertensie ontdekt bij pilcontrole 4 weken tevoren 2

— moeilijk behandelbare hypertensie sedert
5-35 jaar bekend 3

— hypertensie sedert 1-5 jaar bekend + aan-
wijzingen voor een nierarteriestenose 2

— goed behandelbare essentiële hypertensie sinds
11 jaar + aanwijzingen voor een ruimte-
innemend proces 1

— hypertensie sedert 2 jaar + collapsneigingen 1

— hypertensie sedert 1-8 jaar + contralaterale
nierarteriestenose, waarbij een transluminale
dilatatie volgens Dotter is uitgevoerd 6

Uit de indicaties komt naar voren dat de patiënten uit de groep vrijwel uitsluitend
een angiogram ondergingen ter evaluatie van een verhoogde bloeddruk.
Aan de hand van deze groep kon worden nagegaan in hoeverre de hypertensie sa-
mengaat met veranderingen van de nierdoorstroming, indien de nierfunctie normaal-
is en ipsilateraal geen vaatafwijkingen voorkomen op het angiogram.

ad 2 Nefrosclerose

De groep hypertensie patiënten waarbij angiografisch nefrosclerose is vastgesteld,
kan aan de hand van de nierfunctie worden gesplitst.
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Onder 2a worden de patiënten zonder nierfunctiestoornissen uit deze groep vermeld,
terwijl in 2b patiënten besproken worden bij wie de nefrosclerose wel gepaard gaat
met nierfunctiestoornissen.

ad 2a
In totaal zijn 9 Xenonstudies verricht bij 7 patiënten.
De indicaties voor hel vaatonderzoek zijn in tabel VII1-3 vermeld.

Tabel VIII-3 Indicaties angiografisch onderzoek van de nefrosclerosegroep zonder
nierfunctiestoornissen.

Indicaties Aantal patiënten

- onbehandelbare hypertensie sedert 20 jaar 1

- hypertensie sedert 8 jaar + verdenking op
fibromusculaire dysplasie 1

- hypertensie sedert lOjaar + nefrectomie
contralateraal 1

- hypertensie sedert 5 jaar + verdenking op nier-
arteriestenose 1

- goed behandelbare hypertensie sedert 11 jaar
+ verdenking op ruimte-innemend proces contralateraal I

- zeurende buikpijn + prostatisme klachten I

- hypertensie gedurende 5 jaar + niet-functionerende
contralaterale nier I

ad 2b
In totaal werden 8 studies verricht bij 5 patiënten.
De indicaties voor angiografie zijn in tabel V1II-4 aangegeven.
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Tabel VIII-4 Indicaties angiografisch onderzoek van de nefrosclerosegroep met
nierfunctiestoornissen.

Indicaties Aantal patiënten

— ernstige hypertensie sedert 7-37 jaar +
nierfunctiestoornissen 3

— hypertensie sedert lOjaar + verdenking op
niervenetrombose 1

— hypertensie sedert 19jaar + eenzijdige
schrompelnier 1

Aan de hand van de groepen 2a en 2b werd nagegaan in hoeverre Xenonstudies van
de nier een bijdrage kunnen leveren aan de diagnostiek van een langbestaande hy-
pertensie.

ad 2c De doorstromingsresultaten zullen worden vergeleken met de ernst van de an-
giografisch vastgestelde nefrosclerose.
In totaal zijn 69 studies verricht bij niet gestenoseerde nieren en 38 studies
waarbij de nierarterie wel gestenoseerd is.

ad 2d De ernst van de nefrosclerose op het angiogram zal worden vergeleken met de
leeftijd van de patient, de nierfunctie, de hoogte van de diastolische bloed-
druk en de duur van de hypertensie.

ad 3 Diverse correlaties

ad 3a) De resultaten van de gas wash-out studies zullen worden vergeleken met de
bevindingen van:

- intraveneuze pyelografie
- bloedchemie
- renografie

ad 3b) De doorstromingsresultaten zullen onderling worden gecorreleerd, /.owel
zonder als met subtractie van de vijf minuten waarde.
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ad 4 Dilatatie
Deze groep, waarbij een nierarteriestenose transluminaal werd gedilateerd volgens
de "Dotter" procedure, bestaat uit 44 patiënten.
In totaal zijn bij hen 75 doorstromingsstudies uitgevoerd, waarvan 59 onderzoeken
als volgt kunnen worden onderverdeeld:

ad 4a
23 patiënten waarbij Xenon-studies van de gestenoseerde nier zijn verricht, zowel
voor als na de dilatatieprocedure. De respectievelijke doorstromingsresultaten kon-
den vergeleken worden met veranderingen in de nierfunctie, de bloeddruk en het re-
nogram. Ook werden de resultaten belicht in het kader van eventuele complicaties,
die tijdens de dilatatie van een nierarteriestenose kunnen optreden.

ad 4b
13 patiënten waarbij de contralaterale, niet gestenoseerde nier werd onderzocht.
Deze studies werden verricht omdat er sterke aanwijzingen zijn dat een lang bestaan-
de hypertensie vaatafwijkingen veroorzaakt in de niet gestenoseerde nier (Arlart
19792). Het opheffen van een nierarteriestenose zou in deze gevallen niet het gewen-
ste resultaat kunnen opleveren, omdat de hypertensie onderhouden wordt door deze
vaatveranderingen in de contralaterale nier.
Er is dan ook nagegaan in hoeverre deze doorstromingswaarden een voorspelling
mogelijk maken over het uiteindelijke succes van de "Dotter" procedure met betrek-
king tot de bloeddruk.
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IX RESULTATEN EN CORRELATIES

Zoals in deel 3 van Hoofdstuk VIII is uiteengezet, kunnen de resultaten globaal wor-
den onderscheiden in vier hoofdgroepen:

1) Patiënten zonder nefrosclerose en normale nierfunctie.
a) zonder hypertensie.
b) met hypertensie.

2) Patiënten met nefrosclerose en verhoogde bloeddruk.
a) normale nierfunctie (serumcreatinine gehalte g I20nmol/1).
b) gestoorde nierfunctie (serumcreatinine gehalte > I20|imol/1).

Vervolgens zal de ernst van het angiogralïsch vastgestelde nefrosclerose worden ge-
correleerd met:

c) de doorstromingsresultaten.
d) een aantal klinische parameters.

3) Diverse correlaties.
De toegepaste methodiek zal worden geëvalueerd door vergelijking met een aantal
andere onderzoeken die informatie geven over de nierfunctie. Tevens /uilen de
doorstromingsresultaten onderling worden geconeleerd.

a) evaluatie van de gas wash-out techniek.
b) onderlinge correlatie van de doorslromingsresultaten.

4) Dilatatie.
De doorstromingsmetingen bij Dotterpalienten kunnen als volgt worden gegroe-
peerd:

a) Xenonstudies van de gestenoseerde nier, zowel vóór als na de dilatatieproce-
dure.

b) Xenonstudies van de contralaterale, niet gestenoseerde nier.

Zowel in de tabellen als in de grafieker. worden de doorslromingsresultaten vermeld
in ml/IOOg/min óf in procenten van het totaal. De onderstaande afkortingen zijn ge-
bruikt:

n Aantal studies.
SD Standaard deviatie.
Cl Component 1.
CII Component II.
CI% Percentage Component I.
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CII% Percentage Component II,
Fjs Gemiddelde nierdoorstroming berekend uit de initiële helling.
F„ Gemiddelde nierdoorstroming, berekend volgens het evenredigheids-

principe.

IX.1. Geen nefrosclerose

IX.la. Normotensieve kontrolegroep

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de doorstroming in een gezonde en
een zieke nier, dient men in de eerste plaats aan te geven wat men onder gezond en
ziek verstaat. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan worden vastgesteld binnen
welke grenzen een doorstroming als normaai kan worden beoordeeld. De criteria
waaraan de "gezonde" nier moet voldoen, bleken bij de diverse onderzoeken uit de
literatuur niet gelijk te zijn. In deel 2 van hoofdstuk VIII zijn onze eigen maatstaven
hiervoor aangegeven.

Zoals reeds in hoofdstuk IV is opgemerkt, wordt de nierdoorstroming aanzienlijk
beïnvloed door de leeftijd van de patient en de zoutbelasting.
Vanaf het 40e jaar neemt de perfusie per decennium gemiddeld 10% af. Daarnaast
vermindert met het toenemen van de leeftijd het vermogen van de nier om te reage-
ren op vaso-actieve agentia (Hollenberg es 1974). Dit laatste houdt verband mei ge-
fixeerde structurele vaatveranderingen in de nier.
Bij zoutbeperking nemen zowel de schorsdoorstroming als de .schorsfractie af. Alleen
bij jonge patiënten met een kort bestaande, essentiële hyperlensie is dit niet het geval
(zie deel lb van dit hoofdstuk).
Bij zoutbelasting vindt het omgekeerde plaats. Zowel sehorsperfusie als schorsfractie
nemen toe (Hollenberg es 1974).
Alhoewel het belang van deze factoren niet onderschat mag worden, is bij de verwer-
king van de uitkomsten hier geen rekening mee gehouden, ten verdere differentiatie
aan de hand van de bovenvermelde factoren zou tot dusdanig kleine groepen hebben
geleid, dat de statistische betrouwbaarheid aanzienlijk zou afnemen.

Ook zal de analyse methodiek een belangrijke invloed hebben op de perfusieresulla-
ten, waarbij met name de registratieduur en hel aantal componenten van belang zijn.
Zoals uit tabel IX-1 blijkt, worden in de literatuur door de diverse onderzoekers dan
ook aanzienlijk verschillende "normaaP-waarden opgegeven.



Tabel IX-1 "Normaar-waarden van de nierperfusie bij de mens.

n

8
9

36
6
7

Comp

4
4
4
3
3

Cl
ml/100g/min

413
373
410
540
458

SD

76
61
54
86

103

Cl l
ml/100g/min

134
67

50
51

SD

62
20

12
19

CI% SD
%

76
70
74
92
82

7
11
6
3
3

Cll0/
%

16
21

7
14

ó SD Kef

6
7

3
4

Blaufox
Rosen

(i970)
(1968)

Hollenberg(19692)
Ladefoged (1967')
Kolsters (1976)

In onze studie zijn de onderstaande resultaten verkregen. Hierbij moet wél worden
aangetekend dat de registratietijd aanzienlijk korter was in vergelijking met boven-
vermelde onderzoeken en de curve ontleed werd in een tweetal componenten. Bij de
door ons aangehouden registratieduur van vijf minuten is de langzame component
(ClI) zonder betekenis (Ladefoged 1966').

n Comp Cl SD CII SD CI% SD CII% SD F i s SD Re f.

18 2 323 57 17 8 90 6 10 6 264 56 Eigen resultaten

Opvallend is dat onze resultaten aanzienlijk afwijken van de "normaal"-waarden uit
de literatuur (zie tabel IX-1). Ongetwijfeld zijn de bovenvermelde factoren hierbij
van invloed, met name de verschillen in registratieduur en het aantal componenten.
In dit verband kan de studie van Cosgrove es (19682) worden vermeld, waarbij even-
eens registratie plaatsvond gedurende 5 minuten en de curve ontleed werd in een
tweetal componenten. Deze resultaten zijn in de onderstaande tabel vermeld:

n

6

Comp

2

Cl

326

Cll

38 260

Rel'

Cosgrove I9682

Zowel de schorsperfusie (Cl) als de gemiddelde nierdoorstroming (Hjs) komen goed
overeen met onze resultaten.

Zoals reeds eerder vermeld werden in ons onderzoek de curven tevens ontleed in 2
componenten na aftrekking van de laagste waarde. Hiertoe vond subtractie plaats
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van de 5 minuten waarde. Met deze analyse methode werden de volgende resultaten
verkregen:

n Comp Cl SD CII CI% SD CII% SD F i s SD Ref

17 2 393 66 82 82 11 18 11 290 49 Eigen resultaten
(5 min. subtraetie)

In dit kader kunnen de onderzoeken van Hollenberg es (19692) en Gruskin es (1974)
worden vermeld, waarbij de studieduur eveneens 5 minuten bedroeg en de subtractie
plaatsvond na resp. 3 en 5 minuten. Uit de resultaten van Hollenberg bleek dat de Ie
component van de 5 minutencurve geen significant verschil vertoonde met de snelle
component uit de 40 minuten curve. De perfusiesnelheid in deze component was 410
m|/100g/min.
Gruskin kreeg met deze methodiek de volgende resultaten:

n

8

Comp

2

Cl

404

SD

93

CII

35

SD

23

CI%

86

SD

6

CII%

14

SD

6

Ref

Gruskin 1974
(5 min. subtractie)

Deze bevindingen van Hollenberg en Gruskin zijn goed vergelijkbaar met onze re-
sultaten, welke verkregen werden na subtractie van de 5 minuten waarde.

Conclusie:
Uit de vermelde doorstromingsresultaten blijkt dat met name de toegepaste analyse-
methodiek een belangrijke invloed uitoefent op de waarden die als normaal be-
schouwd kunnen worden. Onze resultaten komen goed overeen met de studie van
Cosgrove, waarbij dezelfde registratieduur en analysemethodiek werd aangehou-
den.

IX. /b. Ongecompliceerde essentiële hypertensie

Recente studies met de Xenon wash-out techniek wijzen erop - evenals andere
meetmethoden — dat bij patiënten met essentiële hypertensie de nierdoorstroming
veelal is verlaagd (Hollenberg es 19761). Alleen bij jonge patiënten met een milde hy-
pertensie is de nierdoorstroming doorgaans verhoogd (Hollenberg es I9692, 1970, Ki-
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oschos es 1967). In deze groep is de toegenomen perfusie resistent tegen zoutbeper-
king, welke normaal gesproken een afname teweeg brengt van zowel de S'-horsdoor-
bloeding als de schorsfractie.
Omdat de normale doorstroming van de nieren een aanzienlijke variatie vertoont, zal
de verlaagde perfusie bij patiënten met essentiële hypertensie veelal nog binnen de
normale range vallen (Hollenberg 1972', Stamey 1963). Deze afname van de door-
stroming bij patiënten met essentiële hypertensie is voornamelijk corticaal van
origine (Bell 1951).
Smith es (1943) kwamen met behulp van het tubulaire transportmaximum voor Dio-
drast (R) tot de conclusie dat de afgenomen perfusie uniform van aard zou zijn. Deze
bevinding werd door Löwenstein es (1967) met de kleurstofverdunningsmethode on-
dersteund. Hij veronderstelde dat de verminderde perfusie berust op een diffuse ar-
teriolaire vasoconstrictie.
Histologische bevindingen wijzen er evenwel op dat de verminderde doorstroming
focaal van aard is (Bell 1951). Ook hemodynamische studies onderstrepen het niet-
uniforme karakter (Hollenberg es I9691*2). Hierbij blijkt dat de gereduceerde nier-
doorstroming bij patiënten met essentiële hypertensie gepaard gaal met een afname
van de schorsfractie. De omvang van de minder snelle doorstromingscomponent
neemt toe. Klaarblijkelijk worden sommige delen van de nierschors met een lagere
snelheid doorstroomd en zodoende door de minder snelle doorstromingscomponent
gerepresenteerd.
Ook de toegenomen doorstromingsverschillen tussen de beide nieren bij patiënten
met essentiële hypertensie — normaal tot 20% — wijzen op het niet-uniforme karak-
ter (Beekhuis 1972, Hollenberg es 19692). De ongelijke aankleuring van de nier-
schors op het angiogram onderstreept deze bevindingen.
Afwijkingen aan de interlobaire en arcuate vaten komen veel voor bij patiënten met
essentiële hypertensie. Angiografisch worden deze afwijkingen in 36% van de geval-
len aangetoond (Bell 1951). In deel 2 van dit hoofdstuk zal hierop nader worden in-
gegaan. Of met deze vaatafwijkingen de verminderde nierperfusie bij patiënten met
essentiële hypertensie geheel verklaard kan worden is niet duidelijk.
Wel blijkt — onder meer uit de fluctuerende doorstromingsresultaten bij opeenvol-
gende studies van dezelfde nier - dat een functionele component een rol speelt
(Hol)enberg 1972'). Deze bevinding wordt bevestigd door studies met vaso-actieve
agentia (Hollenberg es 19761). Bij veel patiënten met een essentiële hypertensie
neemt de nierdoorstroming toe onder invloed van een infuus met vaso-dilatantia, ter-
wijl de angiografische afwijkingen afnemen. Andere patiënten vertonen evenwel
geen verbetering van de doorstroming, terwijl de vaatafwijkingen op het angiogram
blijven bestaan. Klaarblijkelijk is in deze gevallen sprake van "gefixeerde" structure-
le veranderingen.
Verder zijn er aanwijzingen dat het sympatische zenuwstelsel een factor is bij de afge-
nomen nierdoorstroming (Hollenberg es 1976').
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In hoeverre het renine-angiotensine systeem hierbij een rol speelt is onduidelijk. Wél
kan hierbij worden opgemerkt dat de reninesecretie is toegenomen bij patiënten met
intrarenale vaatafwijkingen (Hollenberg 19721). Of de toename hiervan een gevolg is
van de verminderde perfusie, of wellicht ook een bijdrage hiertoe levert, is niet dui-
delijk.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat functionele elementen een belangrijke
rol spelen bij de vasculaire en hemodynamische veranderingen in de nier bij essentië-
le hypertensie.

In de literatuur zijn de onderstaande resultaten vermeld van patiënten met een onge-
compliceerde essentiële hypertensie. Zoals in deel 3 van hoofdstuk VIII is aangege-
ven worden hiermee die patiënten bedoeld bij wie de hypertensie niet gepaard gaat
met belangrijke vaatcomplicaties — met name geen nefrosclerose op het angiogram
- en een normaal serumcreatinine gehalte bezitten.

Tabel IX-2 Doorstromingsresultaten bij patiënten met ongecompliceerde essentiële
hypertensie.

n Comp

7 3
16 4
17 3

Cl

442
446
382

SD

83
68
87

CII

87

45

SD

16

17

Deze waarden kunnen als normaal
volgende resultaten verkregen:

n Comp

36 2

Cl

263

SD

71

CII

17

SD 1

8

CI%

77
75
86

SD

12
12
4

Cll% SD

19 10

11 4

worden beschouwd.

87

SD (

11

C1I% SD

13 11

Fis

373

SD Ref

Heidenreich(1974)
68 Hollenberg (1969')

Kolsters(1976)

In onze studie werden de

Fis

211

SD Ref

67 Kigen resultaten

In tegenstelling tot de bovenvermelde oorzaken uit de literatuur (zie tabel IX-2), /:ijn
onze resultaten bij de patiënten met een ongecompliceerde essentiële hypertensie
aanzienlijk lager in vergelijking met de groep "normalen" (la). Na subtractie van de
5 minuten waarden, waren de bevindingen in ons onderzoek als volgt:

n Comp Cl SD CII SD CI% SD CII% SD F i s SD Ref

30 2 343 69 66 34 77 14 23 14 233 67 Higen resultaten
(5 min. substractie)
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Conclusie
In vergelijking met de normolensieve controlegroep is in ons onderzoek de schors-
perfusie bij de groep patiënten met een ongecompliceerde essentiële hypertensie
duidelijk verlaagd, evenals de gemiddelde nierdoorstroming berekend uit de initiële
helling.
Het gemiddelde verschil bedraagt bij de schorsdoorstroming + 60 ml/lOOgr/min
(p = 0,009) en ten aanzien van de gemiddelde nierdoorstroming + 53 ml/l OOgr/min
(p = 0,02).
De schorsfractie kan daarentegen als normaal worden beoordeeld. Het verschil be-
draagt gemiddeld + 3,3% (p = 0,6).
In tegenstelling tot onze bevindingen blijken de vermelde waarden uit de literatuur
(zie tabel IX-2) hoger te zijn en kunnen wél als normaal worden beoordeeld.

IX.2. Nefrosclerose

Intima proliferatie, subintimale afzettingen van hyaline of vet en mediahypertrofie in
de arteriolen en kleine arterieën zijn veel voorkomende vaatafwijkingen in de nier bij
hypertensie (Bell 1951). Niet alleen histologisch zijn deze vaatafwijkingen aantoon-
baar, maar ook bij selectief angiografisch onderzoek (Hollenberg es 19692).
Bij evaluatie van angiografische studies blijken de vaatveranderingen in een normale
populatie meer voor te komen bij het toenemen van de leeftijd. Patiënten met essen-
tiële hypertensie vertonen de afwijkingen frequenter. Deze bevindingen kunnen
worden uitgelegd als de effecten van een verhoogde intravasculaire druk op een nor-
maal verouderingsproces van de niervaten. Anderzijds is het denkbaar dat de intra-
renale vaatafwijkingen bij gezonde personen de hypertensie kunnen induceren.
De afwijkingen aan de arcuate en interlobaire vaten gaan gepaard met een afname
van de nierdoorstroming (Hollenberg es 19692). Diverse onderzoeken duiden erop
dat de afgenomen perfusie ten gevolge van nefrosclerose niet uniform van aard is
(Hollenberg 1972). In deel 1b van dit hoofdstuk is bij de bespreking van de patiënten
met essentiële hypertensie reeds uitvoerig hierop ingegaan.

De mate waarin nefrosclerose voorkomt kan angiografisch worden aangegeven met
licht, matig, ernstig (zie pag. 59).
Bij lichte tot matige nefrosclerose blijkt een vermindering van de gemiddelde nier-
doorstroming bij deze patiënten samen te gaan met een duidelijke afname van de
schorsfractie. De perfusie van de snelle component is variabel, maar nog veelal bin-
nen de norm. De fractie van de tweede component neemt toe. Zoals reeds in deel lb
van dit hoofdstuk is vermeld, houden deze hemodynamische veranderingen vermoe-
delijk verband met focale schorsgebieden welke langzamer worden doorstroomd.
Zodoende is de wash-out van het Xenongas niet te onderscheiden van de normale
tweede component.
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Bij ernstige nefrosclerose is de gemiddelde nierdoorstroming aanzienlijk afgenomen.
Hierbij is niet alleen de schorsfractie verlaagd, maar tevens de perfusiesnelheid van
de snelle component. Waarschijnlijk houdt dit laatste verband met diffuse arteriolai-
re laesies, terwijl de afgenomen schorsfractie gepaard gaat met afwijkingen van de
meer proximaal gelocaliseerde interlobaire en arcuate vaten (Bell 1951). Aanzien-
lijke nefrosclerose gaat eveneens gepaard met een functieverlies van de nier (Hollen-
bergcs 19692).
Daarnaast bestaat er bij nefrosclerose een verband tussen de afname van de schors-
doorstroming en de toegenomen renine secretie, hetgeen doet denken aan het me-
chanisme va - een nierarteriestenose (Hollenberg 1972').

lX.2a.

Hollenberg es (19692) beschreven de onderstaande doorstromingsresultaten bij pa-
tienten met essentiële hypertensie en lichte tot matige nefrosclerose. De nierfunctie
was hierbij binnen de norm.

Tabel IX-3 Doorstromingsresultaten bij patiënten met lichte (N + ) tot matige
(N + + ) nefrosclerose en een normale nierfunctie (No).

n Comp Cl SD Cl% SD F i s SD Rel"
ml/IOOg/min % ml/)(X)g/min

N+ (No) 10 4 415 82 72 13 318 82 Hollenberg
N + +(No) 19 4 469 96 69 17 307 78 es 1969*

In ons onderzoek werden in een groep patiënten met essentiële hypertensie, gepaard
gaande met intrarenale vaatafwijkingen (N) en een normale nierfunctie (No), de vol-
gende resultaten verkregen:

n Comp Cl SD CII SD Cl% SD CII% SD I j s SD Rel'

N(No) 8 2 230 54 18 7 87 4 13 4 178 39 Higen resultaten

In ons onderzoek zijn zowel de schorsperfusie (Cl) als de gemiddelde nierdoorslro-
ming (Fjs) afgenomen, terwijl de schorsfractie (CI%) als normaal kan worden beoor-
deeld. Bij de studie van Hollenberg werd daarentegen bij patiënten met een lichte tol
matige nefrosclerose uitsluitend een geringe afname van de schorsfractie (Cl%)
waargenomen (zie tabel IX-3).
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Na subtractie van de 5 minuten waarde waren onze resultaten als volgt:

n Comp Cl SD Cll SD CI% SD Cll% SD Kis SD Ref

N(No) 4 2 369 57 84 13 76 10 24 10 217 62 Eigen resultaten
(5 min. subtractie)

IX.2b.

In de groepering met ernstige nefrosclerose en nierfunctiestroornissen, werden door
Hollenberg es (19692)de volgende doorstromingsresultaten verkregen:

Tabel IX-4 Doorstromingsresultaten bij patiënten met ernstige nefrosclerose
(N+ + + en N+ + + +)en nierfunctiesloornissen (Abn).

N + 4
N + 4

-+ (Abn)
• + + (Abn)

n Comp

16 4
6 4

Cl

391
242

SD

76
100

CI%

56
21

SD

16
15

De resultaten van de patiënten met nefrosclerose
(Abn) in ons onderzoek:

N(Abn)

n Comp Cl

8 2 197

SD Cll

47 14

SD

6

Cl%

79

SD

8

Cll1

22

«"'is

247
117

SD

72
20

Ref

Hollenberg es
I9692

(N) en nierfunctiesloornissen

% SD

8

His

142

SD Ref

39 Higen resultaten

Onze resultaten in deze groep tonen niet alleen een aanzienlijke afname van de
schorsperfusie (Cl) en de gemiddelde nierdoorstroming (Fjs), maar ook van de
schorsfractie (CI%). De bevindingen van Hollenberg zijn hiermee in overeenstem-
ming (zie tabel IX-4).

In onze studie werden bij deze groep de volgende resultaten verkregen na sublractie
van de 5 minuten waarde:

n Comp Cl SD CM SD Cl% SD Cll% SD Fis SD Ref

N(Abn) 4 2 358 22 48 47 53 18 47 18 170 45 Higen resultaten
(5 min. subtractie)
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Conclusie:
In ons onderzoek zijn zowel de schorsdoorstroming (Cl) uls de gemiddelde nierper-
fusie (F[s) van de nefrosclerose groepen (2a en 2b) beduidend lager in vergelijking
met de normolensieve controlegroep (la).
De gemiddelde verschillen bedragen voor de groep 2a resp. + 93 ml/IÜOg/min
(p = 0,002) en + 86 ml/lOOgr/min (p = 0,002).
Ten aanzien van groep 2c zijn deze verschillen gemiddeld + 127 ml/100g/min
(p = 0,0) en + 122 ml/l00g/min (p = 0,0009).
De schorsfractie (CI%) is uitsluitend belangrijk verlaagd in groep 2b — d.w./. bij die
patiënten bij wie de angiografisch vastgestelde vaatafwijkingen gepaard gaan met
nierfunctiestoornissen. Het gemiddelde verschil bedraagt + 11,4% (p = 0,0009).

Bij de bewerking van de doorstromingsresultaten uit de verschillende groepen zijn
eenzijdige toetsen uitgevoerd. Deze zijn gebaseerd op de gemodificeerde t-toels.
welke berust op Bonferroni ongelijkheden (Miller 1966).
Bij de beoordeling van de resultaten is het zinvol een duidelijk onderscheid te maken
tussen de statistische en praktische betekenis van de doorstromingsverschillen.
Door een klein aantal waarnemingen kan een verschil statistisch niet voldoende sig-
nificant zijn, terwijl er toch een praktische betekenis aan kan worden toegekend.
Het omgekeerde kan eveneens het geval zijn. Door een groot aantal waarnemingen
kan een voorde praktijk onbelangrijk verschil statistisch wel significant zijn.
De vermelde overschrijdingskansen (p-waarden) zullen dan ook als zodanig worden
weergegeven en het gebruikelijke onderscheid tussen significant (p ê0,05) en niet sig-
nificant (p >0,05) zal doorgaans niet worden gehanteerd.

In de onderstaande tabellen zullen de doorstromingsverschillen en overschrijdings-
kansen worden weergegeven tussen de afzonderlijke groepen.
Zoals in hoofdstuk VIII en de aanvang van hel hoofdstuk IX werd vermeld, kunnen
de niet gedilateerde patiënten als volgt worden gegroepeerd:

1 Geen nefrosclerose en normale nierfunctie
a) zonder hypertensie
b) met hypertensie

2 Nefrosclerose en hypertensie
a) normale nierfunctie
b) gestoorde nierfunctie

In tabel IX-5 zal de normotensieve controlegroep (la) worden vergeleken mei de
overige groeperingen (1 b, 2a en 2b).
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Tabel IX-5 Gemiddelde verschillen en overschrijdingskansen tussen de normoten-
sieve controlegroep (1 a) en de overige groeperingen (1 b, 2a en 2b).

la-Ib
Gemiddelde verschil
p-waarde
la-2a
Gemiddelde verschil
p-waarde
la-2b
Gemiddelde verschil
p-waarde

Cl
ml/100g/min

+ 60
0,009

+ 93
0,002

+ 127
0,0

CII
ml/100g/min

+ 0,4
1,0

- 0,4
1,0

+ 3,0
1,0

CI%
%

+ 3,3
0,6

+ 2,8
0,6

+ 11,4
0,0009

CII%
%

- 3,3
0,6

- 2,8
0,6

-11,4
0,0009

Fis
ml/100g/min

+ 53
0,02

+ 86
0,002

+ 122
0,0009

Zoals reeds in de voorgaande conclusies werd aangegeven, zijn in vergelijking met de
normotensieve controlegroep (la) zowel de schorsperfusie (Cl) als de gemiddelde
nierdoorstroming (Fjs) van de overige groeperingen (1b, 2a en 2b) aanzienlijk ver-
laagd.
De schorsfractie (CI%) vertoont uitsluitend een duidelijk verschil in de nefrosclerose
groepering met nierfunctiestoornissen (2b). Daarentegen is de mergdoorstroming
(CII) in alle groepen niet noemenswaardig verschillend.

In tabel IX-6 zijn de resultaten van de patiënten met een ongecompliceerde hyper-
tensie (1b) vergeleken met de nefrosclerosegroepen (2a en 2b).

Tabel IX-6 Gemiddelde verschillen en overschrijdingskansen tussen de groep met
een ongecompliceerde essentiële hypertensie (1b) en de nefrosclerose
groepen (2c en 2d).

lb-2a
Gemiddelde verschil
p-waarde
lb-2b
Gemiddelde verschil
p-waarde

Cl
ml/100g/min

+ 33
0,6

+ 66
0,06

CII
ml/100g/min

- 0 , 8
1,0

+ 2,6
1,0

CI%
%

- 0 , 5
1,0

+ 8,1
0,2

cn%
%

+ 0,5
1,0

- 8,1
0,2

ml/IOOg/min

+ 33
0,6

+ 69,1
0,02
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Er blijken geen voor de praktijk belangrijke doorstromingsverschillen voor te komen
tussen de groep met een ongecompliceerde essentiële hypertensie (1b) - dus zonder
intrarenale vaatafwijkingen - en de nefrosclerose groep zonder nierfunctie stoornis-
sen (2a). Daarentegen is in de nefrosclerose groepering met nierfunctiestoornissen
(2b) de gemiddelde nierdoorstroming (Fjs) aanzienlijk verlaagd en in mindere mate
ook de schorsperfusie (Cl).

Tenslotte zullen de beide nefrosclerose groepen (2a en 2b) me; elkaar worden verge-
leken:

Tabel IX-7 Gemiddelde verschillen en overschrijdingskansen tussen de nefrosclero-
se groep zonder nierfunctiestoornissen (2a) en de nefrosclerose groep
met nierfunctiestoornissen (2b).

Cl CII CI% Cll% F i s

ml/100g/min mi/iOOg/min % % ml/IOOg/min

2a-2b
Doorstromingsverschil + 3 3 + 3,4 + 8,6 - 8.6 + 36,1
p-waarde 0,6 0,9 0,03 0,03 0,3

Alleen de schorsfractie (CI%) is hierbij beduidend verlaagd in de nefrosclerose groe-
pering met nierfunctiestoornissen.

IXJe. Het verband tussen de ernst van de nefrosclerose en de doorstromingsresultaten

De doorstromingsuitkomsten zijn vergeleken met de ernst van de nefrosclerose, zo-
als deze op het angiogram is vastgesteld.
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij 7% van de angiogram men de mate van ne-
frosclerose niet kon worden aangegeven (niet te beoordelen - n.t.b.).
De resultaten zullen worden vermeld van 69 studies bij patiënten zonder een stenose
van de onderzochte nieren 38 studies waarbij de nierarterie wel gestenoseerd is.
Bij deze laatste groepering, waarbij een stenose voorkomt van de nierarlerie, moet
worden opgemerkt dat intrarenale vaatveranderingen ten gevolge van nefrosclerose
en ischaemische vaatafwijkingen niet kunnen worden onderscheiden op het angio-
gram.
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Tabel 1X-8 Het verband tussen de doorstromingsresultaten en de ernst van de ne-
frosclerose (N) in resp. niet-gestenoseerde en gestenoseerde nieren.

Zonder nierarteriestenose

N
- geen
- licht
- matig
— ernstig
- n.t.b.

Met nierarteriestenose:

- geen
- licht
- matig
- ernstig
- n.t.b.

n
50
4
8
4
3

16
4
7
8
3

Cl
295
231
204
215
171

269
210
159
174
203

SD
63
47
55
59

5

75
17
28
27
86

Cl%
88
88
81
82
74

88
88
77
75
83

SD
9

6
9
5

14

5
13
12
4

Fis
239
188
150
158
121

223
175
123
128
155

SD
60

35
43
47
24

64
11
31
28
70

De inlrarenale vaatafwijkingen (N) zijn in de linker kolom vermeld.

('onclusie:
In beide groeperingen kan worden vastgesteld dat de schorsperfusie (Cl) en de ge-
middelde nierdoorstroming (Fjs) niet duidelijk verschillen bij patiënten met matige
en ernstige nefrosclerose. Overigens nemen de doorstromingsresullalen gemiddeld
al met de mate waarin de intrarcnule vaatafwijkingen voorkomen.
In de beide groepen is de gemiddelde schorsfractie (CI%) uitsluitend verlaagd bij pa-
lienten met matige en ernstige nefrosclerose. Bij die patiënten bij wie de mate van
nefrosclerose op het angiogram niel kon worden aangegeven - n.t.b. - blijken toch
opvallend lage doorslromingsresultaten gemeten te worden. In feite betreft dit de
groepering waarbij twijfel bestaat over het al dan niet aanwe/ig zijn van nefrosclero-
se op het angiogram

lX.2d. Verband tussen de ernst van de nefrosclerose en een aantal klinische parame-
ters.

Met de studies van Hollenberg es (19692) bleek er een significante relatie te bestaan
tussen de ernst van de nefrosclerose op het angiogram en een aantal klinische para-
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meters, zoals de leeftijd van de patient, de nierfunctie, de hoogte van de diastolische
bloeddruk en de duur van de hypertensie.
In ons onderzoek zijn deze correlaties eveneens bestudeerd (r is de correlatiecoëffi-
cient). Hierbij werden de onderstaande resultaten verkregen.
De mate van nefrosclerose wordt in de figuren als volgt aangegeven:

— Geen nefrosclerose
- Lichte nefrosclerose
— Matige nefrosclerose
— Ernstige nefrosclerose

ernstig 3'

matig 2-

licht 1 -

a««n 0-

nefrosclerose

r •

0
I
2
3

t •

t |M • • • • • • • w • • • •At «f • I 1 «_
30 -40 50 60 70 80

leeftijd (jaar)

Fig. 1X-I De mate van nefrosclerose uitgezet tegen de leeftijd van de patient (jaren) (n = 77.
r = 0.05).

-nefrosclerose

crnsttg3<

matig 2 '

licht 1'

geen 0

•I •

II *

2oö Zoö 6Öo ëoü IO'OO ïifö)

creatinine (^imol /l)

Fig. IX-2 De mate van nefrosclerose uitgezet tegen het creatinine gehalte in het plasma
(„mnl/IUn = 7S r = ft AS\
(nmol/l)(n = 75, r = 0,45).

Ondanks deze matige correlatie valt hierbij we! op dat een creatininegehalte boven
200 nmol/1 - d.w.z. bij een matig of ernstig gestoorde nierfunctie (zie pag. 60) -
altijd samengaat met een matige (2) tot ernstige (3) nefrosclerose op het angiogram.
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Fig. 1X-3 De mate van nefrosclerose uitgezet legen de hoogte van de diastolische bloeddruk
(mmHg)(n = 73, r = 0,15).

-.nefrosclerose

ernstig 3-

matig 2-

lichl 1-

gecn 0-

u t
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duur van de hypertensie(jaar)

Fig. IX-4 De mate van nefrosclerose uitgezet tegen de duur van de hypertensie (jaren)
(n = 75, r = 0,22).

Conclusie:
Samenvattend kunnen we stellen dat - in tegenstelling tot de studies van Hollenberg
(19692) — in ons onderzoek vrijwel geen correlatie blijkt voor te komen tussen de an-
giografisch vastgestelde nefrosclerose en de bovenvermelde klinische parameters.

IX.3. Diverse correlaties

IXJa. Evaluatie van de gas-wash-out methodiek

De resultaten van de gas wash-out studies zullen worden vergeleken mei gangbare
methodieken waarmee informatie over de nierfunctie kan worden verkregen.
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IXJa.l. Intraveneuze pyelografie

In de onderstaande figuren zijn de bevindingen van het intraveneuze pyelogram ver-
geleken met resp. de schorsdoorstroming (ml/100g/min) en de schorsfractie (%).
Het intraveneuze pyelogram werd als volgt beoordeeld:

— normaal 1
- verminderde of afwezige functie 2

2, IVP ipsilateraal

IJ » i . i t . . . . i A «sa» t u » ' i >"> «« i « »
100 200 300 400

schors doorstroming (ml/100g/min)

Fig. IX-5 Verband tussen het intraveneuze pyelogram en de schorsdoorstroming.
(ml/100g/min).

ipsilateraal2, IVP ipsilate

I-I» « »
60 70 80 90 100

schors fractie (7o)

Fig. IX-6 Verband tussen het intraveneuze pyelogram en de schorsfractie (%).

Conclusie:
Uit deze resultaten blijkt, dat de schorsdoorstroming niet verschilt, indien het intra-
veneuze pyelogram als normaal (1) wordt beoordeeld dan wel wijst op een vermin-
derde of afwezige nierfunctie (2). Rónlgencon'"-astonderzoek van de nier levert der-
halve geen bruikbare informatie op omtrent de doorbloeding van de nierschors.
Ook blijkt er een slecht verband te bestaan tussen het intraveneuze pyelogram en de
schorsfractie. Hierbij komt wel naar voren, dat bij een schorsfractie van 90 of hoger
het intraveneuze pyelogram ai'ijd als normaal wordt beoordeeld.

IX3a 3. Bloedchemie

De doorstromingsuitkomsten zijn gerelateerd aan de bloedchemisciie parameters
van de nierfunctie. In dit verband zijn de perfusieresultaten vergeleken met de plas-
maconcentraties van creatinine, ureum en urinezuur. De correlaties zijn vermeld in
onderstaande tabel.



Tabel 1X-9 Verband tussen enerzijds de schorsdoorstroming (Fc), de gemiddelde
nierdoorstroming berekend uit de initiële helling (Fjs) en de schors-
fractie (fc) en anderzijds de plasmaconcentraties van creatinine, ureum
en urinezuur.

creatinine

-,2385
(66)

-,3053
(67)

-,3238
(66)

ureum

-,2379
(63)

-,3378
(63)

-,4114
(63)

urinezuur

-,3333
(34)

-,4232
(34)

-,4816
(34)

Uit deze tabel blijkt, dat het creatinine-, ureum- en urinezuurgchalle in het bloed
slecht correleren met de doorstromingsresultaten. Deze parameters van de nierfunc-
tie bezitten dus geen voorspellende waarde omtrent de doorstroming van de nier.

In feite zijn echter het creatinine-, ureum- en urinczuurgehalte van het plasma afhan-
kelijk van de absolute perfusie door beide nieren en niet van de relatieve nierdoorstro-
ming, zoals deze met de gas wash-out techniek wordt bepaald.
Om deze reden hebben we bij de patiënten, waarbij Xenon-studies van beide nieren
zijn verricht, de doorstromingsi^sultaten gerelateerd aan de lengte van de nier. Uit
het product van de doorstroming en de lengte wordt zodoende een benadering ver-
kregen van de absolute nierdoorstroming.
In de nevenstaande figuur wordt de gemiddelde "absolute" schorsperfusie - bere-
kend over beide nieren — gerelateerd aan het creatininegehalte in het plasma.

Zeer hoge creatinineconcentraties gaan samen met een lage "absolute" doorstro-
ming. Een laag creatininegehalte in het plasma kan gepaard gaan zowel met hoge als
lage doorstromingswaarden, üe correlatie coëfficiënt is dan ook matig.
Soortgelijke bevindingen worden verkregen, indien wordt uitgegaan van de "absolu-
te" totale nierdoorstroming, berekend volgens het evenredigheidsprincipe (n = il,
r = 0,51).
De correlatie van de gemiddelde schorsfraclie - gerelateerd aan de lengte van de
nieren - met het creatininegehalte in het plasma levert evenmin aanvullende infor-
matie op (n = 32, r = 0,37).
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Fig. IX-7 De "absolute" schorsdoorstroming uitgezet tegen de creutinineconcentralie in het
plasma (nmol/l)(n = 32, r = 0,51).

Conclusie:
De bloedchemische parameters van de nierfunctie blijken dus ook vrijwel geen ver-
band te vertonen .iet de "absolute" doorstromingsresullalen. Alleen zeer hoge con-
centraties in het plasma gaan gepaard met een lage "absolute" doorstroming.

IXJaJ. Renografie

Het renogram kan als volgt worden beoordeeld:

- normaal 1
- verminderde/afwezige functie 2
- aanwijzingen voor nierarteriestenose 3
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De schorsdoorstroming, evenals de schorsfractie, zijn in deze 3 categorieën niet es-
sentieel verschillend. In de onderstaande figuren zijn deze verbanden weergegeven.

reno

3.

2-

1.

• • • ••• • • •

f !• • - • t •

100 200 300 400
schors doorstroming ( ml/100/min)

Fig. IX-8 Verband tussen het renogram en de schorsdoorstroming (ml/100g/min).

• reno

2-

1 - J .

• • • • ! • • 1 'At

• t— • * • • • • •

60 70 80 90 100
schors fractie(%)

Fig. IX-9 Verband lussen het renogram en de schorsfractie (%).

Hieruit blijkt, dat een globale beoordeling van het renogram geen informatie ople-
vert omtrent de schorsperfusie en de schorsfractie.

Hippuran uptake ratio
Tenslotte zijn de "absolute" Xenondoorstromingsresultaten vergeleken met de ini-
tiële Hippuran opname gedurende de eerste twee minuten van hel renogram. Hier-
mee wordt eveneens een benadering verkregen van de absolute nierdoorstroming
(Oei 1981).
In de onderstaande figuur is de verhouding van de initiële Hippuran opname in beide
nieren vergeleken met de verhouding van de "absolute" schorsdoorstroming. De
correlatie coëfficiënt bedraagt 0,79.
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Fig. IX-10 Verhouding van de initiële Hippuran opname in beide nieren uitgezet tegen de ver-
houding van de "absolute" schorsperfusie (n = 14, r = 0,79).

Conclusie:
Ondanks het feit dat we hier met een beperkt aantal studies te maken hebben, vormt
dit resultaat toch een ondersteuning voor de enongas wash-out methodiek.
Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaat er echter nauwelijks enig verband met lie
methoden, waarmee uitsluitend een globale indruk kan worden verkregen omtrent
de functie van de nier.
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IX.3b. Onderlinge correlatie van de doorstromingsresultaten

Uitgaande van het totale studiebestand zijn in de volgende figuren de schors-
doorstroming (Fc), de schorsfractie (fc) en de gemiddelde nierdoorstroming bere-
kend uit de initiële helling (Fjs) onderling vergeleken.

schors doorstroming
(ml 1100 g / min) . ,

400

300-

200-

100-

•i t •

100 200 300
gemiddelde nier doorstroming (ml /100g/min)

Fig. IX-11 De schorsdoorstroming (ml/100g/min) uitgezet tegen de gemiddelde nierdoorstro-
ming (ml/100g/min)(n = 144, r = 0,93).
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Fig. IX-12 De gemiddelde nierdoorstroming (ml/IOOg/min) uitgezet tegen de sehorsl'ntelie (%)
(n = 144, r = 0,69).
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Fig. IX-13 De schorsduorstroming(ml/IOOg/min) uitgezet tegen de schorsfructie (%)(n = 144.
r = 0,47).

De schorsdoorstroming en de gemiddelde nierdoorstroming vertonen een zeer goe-
de correlatie. Hen redelijk verband bestaat tussen de gemiddelde nierdoorstroming
en de schorsfractie.
Deze resultaten waren min of meer voorspelbaar, omdat zowel de schorsperfusie als
de schorsfractie van invl zijn op de gemiddelde nierdoorstroming.
De schorsdoorstroming en Ie schorsfractie zijn minder goed gecorreleerd. Wij heb-
ben hier dan ook te maken met twee onafhankelijke parameters.

Zoals reeds eerder aangegeven, zijn de doorstroming.sresultaten tevens berekend na
subtractie van de 5-mi'iUten waarde als representant van de langzaamste component
(zie pag. 57).
In de nevenstaande tabel is het onderlinge verband weergegeven van alle doorstro-
mingsresultuten.
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Tabel IX-10 Weergave van de doorstromingsresultaten, zowel zonder als met sub-
tractie van de 5 minuten waarde.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.2497
( 144)
.9323
( 144)
.9728
( 144)
.4652
( 144)
.7442
( 103)
.1402
( 103)
.9607
( 144)
.9815
( 103)
.6952
( 103)

I

.2090
( 144)
.1878
( 144)
-.1387
( 144)
.5834
( 103)
-.2018
( 103)
.1436
( 144)
.4302
( 103)
-.0333
( 103)

2

.9840
( 144)
.6943
( 144)
.6050
( 103)
.1047
( 103)
.9622
( 146)
.9174
( 103)
.7666
( 103)

3

.6381
( 144)
.6534
( 103)
.1260
( 103)
.9894
( 144)
.9519
( io:̂
.7612
( 103)

4

-.1152
( 103)
.0023
103)
.6288
( 144)
.3221
( 103)
.7123
( 103)

5

-.0040
( 103)
.6605
( 103)
.8268
( 103)
.0901
( 103)

6

.1308
( 103)
.1298
( 103)
.2610
( 103)

7

.9551
( 103) ( 103)
.7527 .6104
( 103) ( 103)

8 9

m
2 F

3 Fis
4 Fg
5 f.

zonder subtractie
zonder subtractie
zonder subtractie
zonder subtractie
zonder subtractie

6
7
8
9

10

m

met subtraclie
met subtractie
met subtractie
met subtractie
met suh.ractie

De resultaten zonder en met subtractie van de 5 minuten waarde vertonen een goe-
de correlatie met de gemiddelde nierdoorstroming, zowel berekend uit de initiële
helling (Fjs) als volgens het evenredigheidsprincipe (Fg).
Een zeer matig verband wordt gezien bij de schorsdoorstroming (Fc) en de schors-
fractie (fc).

Uit tabel IX-10 blijkt eveneens dat zowel zonder als met subtractie van de 5 minuten
waarde de gemiddelde nierdoorstroming, berekend door analyse van de initiële hel-
ling (Fjs), een goede correlatie vertoont met gemiddelde nierdoorstroming volgens
het evenredigheidsprincipe (F„).
In de volgende figuren zijn de verbanden weergegeven van de doorstromings-
resultaten zonder en met aftrekking van de 5 minuten waarde.
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Fig. IX-14 Verband tussen de resultaten zonder en met uitrekking van de gemiddelde nier-
doorstroming, berekend uit de initiële helling (ml/100g/min)(n = 146, r = 0,96).
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Fig. IX-15 Verband tussen de resultaten z./nder en met aftrekking van de schorsdoorstroming
(ml/100g/min)(n = 103, r = 0,74).
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Fig. IX-16 Verband lussen de resultaten zonder en met aftrekking van de sehorsfraetie (%;
(n = 103, r = 0.71).

Conclusie:
De bevindingen wijzen er op dat door deze extra rekenkundige bewerking - de sub-
tractie van de 5 minuten waarde - de statistische betrouwbaarheid afneemt van zo-
wel de schorsperfusie als de schorsfractie.
De gemiddelde nierdoorstroming bezit klaarblijkelijk een kleinere statistische fout in
vergelijking met de schorsperfusie en de schorsfractie, terwijl de systematische foul
groter is.
Er kan hierbij nog worden aangetekend dat de schorsperfusie en de gemiddelde nier-
doorstroming na aftrekking van de 5-minuten waarde een matig verband vertonen.
Zonder aftrekking zijn daarentegen goede correlaties aanwezig.
Een goede representant van de gemiddelde nierdoorstroming wordt verkregen met
de weinig bewerkelijke analyse van de initiële helling.
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IX.4. Dilatatie

IX.4a. Xenonstudies van de gestenoseerde nier, waarbij een transluminale dilatatie
werd verricht volgens de Dotter methodiek

Het is moeilijk te bepalen in hoeverre een stenose hemodynamisch actief is. Volgens
de wet van Poiseuille hangt de doorstroming door een vernauwing in overwegende
male af van de diametervermindering (Ofïerhaus 1981). Daarnaast speelt onder
meer de lengte van de stenose een rol, vooral bij de fibromusculaire dysplasie waar-
bij een aanzienlijk deel van de nierarterie betrokken kan zijn. Indien een druk verval
over de stenose leidt tot een verminderde perl'usiedruk, behoeft dit nog niet te bete-
kenen dat de doorbloeding afneemt. Deze wordt — door een autoregulatiemechanis-
me op myogene basis — constant gehouden bij een perfusiedruk tussen 80 en 180
mm Hg (Arlart es 1979). Dit wordt veroorzaakt door een actieve vasodilatatie (Kill
1968). Zodoende bestaat er een alineair verband lussen de doorstroming en de perfu-
siedruk tot tenminste een reductie van hel arleriële lumen van 70% is bereikt (Hol-
lenberg 19721).
Bookstein loondt aan dat bij 75% van de patiënten waarbij de diameter van de ste-
nose kleiner was dan 1,5 mm, sprake is van een hemodynamische significante in-
vloed (Bookstein 1966). In deze gevallen wordt klaarblijkelijk de autoregulatie capa-
citeit van de nier overschreden.

Er kan worden gesteld dat de hemodynamisch actieve si e nose moet resulteren in een
afname van de nierdoorstroming, zelfs indien de/e nog in de normale range ügl (Ar-
lart 1979', Ladefoged 19662). Er bestaat hierbij evenwel een opmerkelijk verschil met
de afgenomen doorstroming welke kan voorkomen bij parenchymafwïjkingen van
de nier, zoals nefrosclero.se. Hierbij gaat de verminderde perfusie gepaard met verla-
ging van de schorsfractie, terwijl de perfusiesnelheid ' .in de niersehors doorgaans
binnen de norm blijft.
Een reductie van de nierdoorsiroming tengevolge van een nierarteriestenose ver-
toont daarentegen geen verlaging van de schorsfractie; de afgenomen perfusie komt
evenredig tot uiting in een vermindering van de doorstroming in schors en merg.

Diverse onderzoekers hebben de afgenomen perfusie in de gestenoseerde nier be-
paald (Lewis 1966, Moran 1968).
Renograjiich kan bij een nierarteriestenose in 76-98,5% van de gevallen een vermin-
derde doorstroming worden aangetoond (Arlart es 1979'). De diagnostiek wordt
echter moeilijk indien dubbelzijdige afwijkingen aanwezig zijn. hen nierarleriesleno-
se met een diameter vermindering kleiner dan 80% is niet detecteerbaar op het reno-
gram. Verder kunnen fout-negatieve bevindingen samenhangen met het autoregula-
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tiemechanisine in de nier. In de literatuur worden fout-positieve resultaten vermeld
in 16-37% van de gevallen. Deze kunnen berusten op arterioselerotische vaatafwij-
kingen in de nieren, waardoor hel autoregulatiemechanisme wordt uitgeschakeld.
Ook is het mogelijk dat een nierarteriestenose over het hoofd wordt gezien op het
angiogram.
In 93% van de studies bij 55 patiënten met een nierarteriestenose — waarbij na ope-
ratieve correctie een normalisering of verbetering van de bloeddruk optrad - werd
door Artlart es (1979') met behulp van de Xenon wash-out techniek een verminderde
perfusie vastgesteld.
Ladefoged (1966) vermeldde met de Xenon wash-out techniek de onderstaande re-
sultaten bij patiënten met een nierarteriesleno.se (NAS). ten onderscheid wordt hier-
bij gemaakt in lichte, matige en ernstige stenosen. De diameter is hierbij gereduceerd
tot resp. 40%, 40-60% en meer dan 60%.

Tabel IX-11 Verband

Geen NAS
Lichte/matige NAS
Ernstige NAS

tussen de

n

36
27
6

schorsdoorstroming en

Comp

3
3
3

C!

330
270
240

de male van

SD

78
70
92

de stenose.

Ref

Ladefoged 1966

Het perfusieverschil is significant lv. en de niet gestenoseerde groep en de groepe-
ring met lichte tot matige nierartenestenosen (p<0,01). Het onderscheid tussen
deze laatste groep en de patiënten met een ernstige nierarteriestenose is niet signifi-
cant (p >0,1).

Bij onze studies werden de volgende uitkomsten verkregen. Hierbij werd geen reke-
ning gehouden met de ernst van de stenose.

Tabel IX-12 Verband tussen de doorstroming en het al dan niet voorkomen van nie-
rarteriestenosen.

n Comp Cl SD CI% SD Fis SD Ref

9 215 67 tigen
10 174 65 resultaten

95

Geen NAS
NAS

69
3o

2
2

271
217

72
72

86,4
82,9



De schorsperfusie (Cl), de gemiddelde nierdoorstroming (Fjs) en de schorsfractie
(CI%) zijn duidelijk verlaagd bij de groep met nierarteriestenosen. Deze verschillen
zullen ten dele worden veroorzaakt door het hogere percentage nefrosclerose bij de
gestenoseerde groepering (zie Tabel IX-10).

In diverse onderzoeken blijkt er een slechte correlatie te bestaan tussen de ernst van
de stenose en de invloed hiervan op de doorstroming (Ladefoged es 1969). Naast het
reeds vermelde autoregulatiemechanisme spelen ook andere factoren een rol.
Op het angiogram komt de stenose slechts 2-dimensionaal in beeld, waardoor de fei-
telijke diametervermindering nauwelijks is aan te geven. Daarnaast kunnen afwijkin-
gen aan de intrarenale vaten een aanzienlijke invloed uitoefenen op de perfusie (zie
deel 2c van dit hoofdstuk).
Ook in ons onderzoek wordt geen correlatie waargenomen tussen de graad van de
stenose en de afname van de doorstroming.
Het verband tussen de stenose - waarbij de diameterreductie procentueel is aange-
geven - en de schorsdoorstroming is in de onderstaande figuur vermeld.
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Fig. IX-17 Het stenosepercenlage uitgezet tegen de schorsdoorstroming (ml/IOOg/min)
(n = 22, r = - 0,07).
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Alhoewel er dus een slechte correlatie bestaat tussen de ernst van de stenose en de
doorstroming, wordt er in de literatuur overigens wel een verbetering van de perfusie
beschreven na het opheffen van de vernauwing (Arlart 19793).
Deze bevindingen worden in ons onderzoek niet bevestigd. In de onderstaande fi-
guur is het verband weergegeven tussen enerzijds de ernst van de stenose en ander-
zijds het verschil van de schorsperfusie vóór en na de dilatatie.
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verandering van de schors doorstroming voor-na (ml/IOOg/min)

Fig. IX-18 Het stenosepercentage uitgezet tegen het verschil van de schorsdoorstroming vóór
en na dilatatie (ml/100g/mir<) (n = 22, r = - 0,15).

Hieruit komt wel naar voren dat een dilatatie van een kleine stenose doorgaans wei-
nig invloed heeft op de perfusie. Opheffing van een ernstige vaatvernauwing kan zo-
wel een verbetering als een afname van de doorstroming teweeg brengen. Er bestaat
dan ook een voor de praktijk onbelangrijke correlatie.
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Bij nadere analyse van de resultaten blijkt dat in die gevallen waarbij de doorstro-
ming afneemt, altijd sprake is geweest van een complicatie — embolus, infarct of ex-
travasaat - tijdens de dilatatieprocedure. Hierbij moet evenwel worden aangete-
kend dat bij sommige studies, waarbij de doorstroming na dilatatie verbeterde, even-
eens sprake was van een complicatie.
Klaarblijkelijk is de invloed van de dilatatie op de doorstroming niet te voorspellen.
Deze conclusie blijkt ook uit de onderstaande figuur, waarbij het verband is aange-
geven tussen de schorsdoorstroming vóór en na de dilatatie.

schors doorstroming voor dilatatie
(ml/100g/min)«

300-

200-

200 3 Ó 0 4 0 0
schors doorstroming na dilatatie (ml/100g/min)

Fig. IX-19 Weergave van de schorsdoorstroming vóór en na de dilatatie (ml/IOOg/min)
(n = 22, r = - 0,08).

Conclusie:
Uit het voorgaande blijkt dat er geen relatie bestaat tussen de angiografisch geschat-
te ernst van de stenose en de doorstroming in de nier.
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De perfusie na de dilatatie lijkt uitsluitend enig verband te vertonen met het al dan
niet voorkomen van complicaties.

Derhalve is getracht na te gaan in hoeverre de nierdoorstrorning na een dilatatie af-
geleid kan worden uit een of meerdere van de onderstaande parameters:

— leeftijd
— complicaties
— schorsdoorstroming voor dilatatie
— stenosepercentage
— nefrosclerose ipsilateraal

Uit de verkregen correlaties blijkt dat de schorsperfusie na de dilatatie relatief het
beste voorspeld kan worden uit het al dan niet voorkomen van complicaties
(r2 = 0,05). Zonder complicaties bedraagt de schorsdoorstroming 261 ml/100g/min
(SD 63). Bij het voorkomen van complicaties is de gemiddelde schorsperfursie 225
ml/I00g/min (SD 75).
Door combinatie van alle variabelen neemt de voorspelbaarheid nauwelijks toe
(R2 = 0,11). R2 stelt de multipele correlatiecoëfficient voor in het kwadraat.

Renovasculaire Hypertensie wordt veroorzaakt door een obstructie van een of meer
nierarterieën. In de literatuur wordt een frequentie opgegeven van 0,5 tot 5% voor de
renovasculaire oorsprong van de hypertensie (Hoefnagels es 1979).
Door de slechte correlatie tussen de ernst van de obstructie en de afname van de
doorstroming is het moeilijk aan te geven in hoeverre een stenose verantwoordelijk
is voor een verhoogde bloeddruk. Dierexperimenteel en ook bij de mens is aange-
toond dat een nierarteriestenose tot een verminderde doorbloeding moet leiden om
een hypertensie te veroorzaken.
Volgens Maxwell kan de diagnose renovasculaire hypertensie slechts retrospectief
worden gesteld, nl. wanneer het opheffen van de stenose leidt tot een aanzienlijke
tensiedaling. Uit diverse onderzoeken bleek dat een jaar na een operatieve correctie
van een nierarteriestenose de bloeddruk in 51% der gevallen is genormaliseerd, ter-
wijl in 15% sprake was van een verbetering (Maxwell es 19721).

De bloeddruk wordt beïnvloedt door anti-hypertensieve therapie. In overleg met
Drs. G.G. Geyskes (Afd. Nefrologie van het A.Z.U.) hebben wij dan ook bij de cor-
relaties tussen de diastolische bloeddruk en het aantal parameters correcties inge-
voerd voor de bloeddrukverlagende medicatie. Aangezien de gevoeligheid voor anti-
hypertensieve therapie per individu aanzienlijk kan variëren, vormen de onderstaan-
de correcties van de bloeddruk uiteraard slechts een globale benadering hiervoor.
In vergelijking met de medicamenteus ingestelde patiënten wordt de diastolische
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bloeddruk 10% verlaagd indien geen bloeddrukverlagende therapie wordt toegepast.
Bij de dilatatiegroep wordt tevens een correctie van 5% ingevoerd indien na het op-
heffen van de nierarteriestenose de anti-hypertensieve therapie kan worden vermin-
derd. Hierbij kan nog worden vermeld dat de tensie steeds liggend werd gemeten.
De bloeddruk 6 weken na de dilatatie werd als "definitief' beoordeeld. Doorgaans
bleken na deze periode geen aanzienlijke veranderingen meer voor te komen van de
bloeddruk. In dit verband wordt in de literatuur beschreven dat, indien de bloeddruk
na 1 jaar was genormaliseerd, dit ook reeds direct na het opheffen van de stenose het
geval was (Hoefnagels es 1979). Het omgekeerde was evenwel niet steeds het geval.
Een genormaliseerde bloeddruk direct na de dilatatie kon inde loop van het jaar weer
genormaliseerde bloeddruk direct na de dilatatie kon in de loop van het jaar weer
gaan stijgen. De door ons aangehouden periode van 6 weken is dan ook arbitrair,
evenals elke andere tijdsduur die in acht genomen zou worden.

In de literatuur is reeds aangegeven dat de ernst van de nierarteriestenose geen maat
vormt voor het succes van het opheffen hiervan (Lewis cs 1966, Moran es 1968, Mul-
der 1970). In verband hiermee hebben wij de graad van de stenose gerelateerd aan
de verandering van de bloeddruk onder invloed van de dilatatie.
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Fig. IX-20 Het stenosepercentage uitgezet tegen het verschil van de bloeddruk vóór en na di-
latatie (mm/Hg) (n = 22, r = 0,12).
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Zoals uit deze figuur blijkt, is er veelal sprake van een verbetering van de bloeddruk.
Er bestaat overigens geen enkele correlatie met de ernst van de stenose.

Tevens zijn de doorstromingsverschillen en de bloeddrukveranderingen onder in-
vloed van de dilatatie met elkaar vergeleken.

50-, bloeddruk vcor-na
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verandering van de schors doorstroming voor-na(ml/100g/min)

Fig. 1X-2I Het verschil van de diastolische bloeddruk (mm/Hg) uitgezet tegen de verandering
van de schorsdoorstroming onder invloed van de dilatatie (ml/l00g/min) (n = 21.
r = 0,06).

Ook hierbij komt naar voren dat de bloeddruk na de dilatatie doorgaans verbetert.
Bij een niet onaanzienlijk deel van deze studies is evenwel de schorsperfusie afgeno-
men. Zoals reeds eerder opgemerkt, blijkt er in deze gevallen altijd sprake te zijn van
een complicatie tijdens de dilatieprocedure. De verbetering van de bloeddruk lijkt
niet hierdoor te worden beïnvloed.
In dit verband moet evenwel worden vermeld dat de doorstromingsstudies plaats-
vonden direct na de dilatatieprocedure, terwijl de "definitieve'" bloeddruk pas na 6
weken werd gemeten.

Bovendien blijkt er geen enkel verband te bestaan tussen de hoogte van de diastoli-
sche bloeddruk en de doorstromingsresultaten zowel vóór als na de dilatatie van de
stenose van de arteria renalis.

101



150

120

diastolische bloeddruk
(mmHg) t •

• • • • « • t * t

90J

100 200 300 400
schors doorstroming (m l /100g /m in )

Fig. IX-22 De diastolische bloeddruk (mm/Hg) uitgezet tegen de schorsdoorstroming in de
nog niet gedilateerde nier (ml/100g/min)(n = 109,r = -0,12).
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Fig. IX-23 De diastolische bloeddruk 6 weken na de dilatatie (mm/Hg) uitgezet tegen de
schorsdoorstroming in de gedilateerde nier (ml/100g/min)(n = 24, r = - 0,20).
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Daarom is onderzocht in hoeverre de bloeddruk 6 weken na de dilatatie voorspeld
kan worden uit een of meerdere van de onderstaande parameters:

- Leeftijd
- Complicaties
- Schorsdoorstroming voor dilatatie
- Stenosepercentage
- Nefrosclerose ipisilateraal
- Nefrosclerose contralateraal
- Bloeddruk voor dilatatie

De bloeddruk zes weken na de dilatatie vertoont uitsluitend een redelijk verband
met de bloeddruk daarvóór (r2 = 0,46).
Door combinatie van de zeven variabelen wordt de voorspelbaarheid nauwelijks ver-
hoogd (R2 = 0,52).
Voor alle dilatatiepatienten is de correlatie tussen de bloeddruk vóór en na de dilata-
tie weergegeven in de onderstaande figuur.
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Fig. IX-24 Weergave van diastolische bloeddruk vóór en na de dilatatie (mm/Hg) (n = 44,
r = 0,52).
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Omdat uit de absolute verschillen van de diastolische bloeddruk niet duidelijk wordt
welk niveau na de dilatatie wordt bereikt, hebben we eveneens correlaties uitge-
voerd waarbij de verbetering van de bloeddruk wordt geclassificeerd naar de maat-
staven van Maxwell (19721).
Hierbij wordt na het opheffen van een nierarteriestenose de "verbetering" van de
bloeddruk gesplitst in een drietal categorieën:

Onveranderd {o)
— de bloeddruk is hoger dan 110 mm Hg.
— de bloeddruk is hoger dan 95 mm Hg en minder dan 15% gedaald.

Verbeterd (X)
— de bloeddruk is hoger dan 95 mm Hg en kleiner of gelijk aan 110 mm Hg, terwijl

er tenminste een daling van 15% is opgetreden.
— de bloeddruk is kleiner of gelijk aan 95 mm Hg en minder dan 10 mm Hg ge-

daald.

Genormaliseerd (2)
— de bloeddruk is kleiner of gelijk aan 95 mm Hg en tenminste 10 mm Hg gedaald.

Er wordt geen antihypertensieve therapie gegeven.

In dit verband is in de onderstaande figuur de ernst van de stenose uitgezet tegen de
"verbetering" van de diastolische bloeddruk (onveranderd = 0, verbeterd - 1 en ge-
normaliseerd = 2).
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Fig. IX-25 De "verbetering" van de bloeddruk (onveranderd = 0, verbeterd = 1 en genorma-
liseerd = 2) onder invloed van de dilatatie uitgezet tegen de mate van de stenose

= 38,r = O,O3).

Er blijkt ook nu geen enkele correlatie te bestaan. Wel valt op dat de genormaliseer-
de bloeddruk slechts wordt bereikt na een dilatatie van een stenose van tenminste
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75%. Deze bevinding wijst erop dat een stenose pas bij deze diametervermindering
hemodynamisch actief wordt en komt goed overeen met de dierexperimenten van
Pemsel(I979).

Ook het verschil in schorsdoorstroming vóór en na dilatatie is vergeleken met de
bloeddruk-'Verbetering" naar Maxwell. Ook hierbij bestaat geen enkele correlatie.

verbetering
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verschil schors doorstroming voor-na (ml/100g/min)

Fig. IX-26 Weergave van de "verbetering" van de bloeddruk (onveranderd = o, verbe-
terd = 1 en genormaliseerd = 2) en de verandering van de schorsdoorstroming on-
der invloed van de dilatatie (ml/100g/min)(n = 21, r = 0,04).

Conclusie:
Onze doorstromingsstudies bij deze categorie patiënten kunnen als volgt worden sa-
mengevat:
De perfusieresultaten bezitten geen voorspellende waarde over de hoogte van de di-
astolische bloeddruk, zowel vóór als na de dilatatie.
Na het opheffen van een nierarteriestenose vertoont de schorsdoorstroming uitslui-
tend enige correlatie met het voorkomen van complicaties. Waarschijnlijk speelt het
tijdstip van de studies - direct na de dilatatie - hierbij een belangrijke rol, omdat de
acute effecten van de procedure de metingen kunnen beïnvloeden.
De diastolische bloeddruk na 6 weken vertoont alleen een redelijk verband met de
bloeddruk gemeten vóór de dilatatie.

IX4b. Doorstroming van de contralaterale "gezonde" nier

Stamey heeft er reeds in 1963 op gewezen, dat bij een eenzijdige nierarteriestenose
de doorstroming van de contralaterale nier van grote betekenis is. Hij stelde, dat een
perfusie lager dan 200 ml/min, het effect van een operatief gecorrigeerde nierarte-
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riestenose op de bloeddruk beperkt. Meerdere onderzoekers hebben deze bevindin-
gen bevestigd (Arlart 19793). In dit verband werd de belasting op de vaten in de niet-
gestenoseerde nier door de verhoogde bloeddruk van grote betekenis geacht.
In grote series bleek evenwel, dat de doorstroming van de contralaterale nier veelal
evenzeer was verlaagd als de perfusie van de gestenoseerde nier (Hollenberg es
19761). Hollenberg veronderstelde dat hierbij een reversibele functionele component
van betekenis is. Hierop wijst de grotere toename van de nierperfusie na toediening
van angiotensine antagonisten in vergelijking met patiënten met een essentiële hy-
pertensie en gezonde personen. Dit duidt erop, dat de verhoogde reninespiegels van
invloed zijn op de doorstroming. De veronderstelling, dat de doorstroming van de
contralaterale nier van groot belang is bij het opheffen van een nierarteriestenose,
werd door hem dan ook niet gedeeld.
Door een langdurige hypertensie zijn bij patiënten met een eenzijdige nierarterieste-
nose arteriosclerotische veranderingen te verwachten in de arcuate en interlobaire
vaten van de contralaterale nier. Deze afwijkingen kunnen angiografisch worden
aangetoond (Arlart 19792) en uit studies van Hollenberg es (I9721, 1976') bleek een
direct verband te bestaan met een afname van de nierdoorstroming. Zodoende be-
staat de mogelijkheid van een "renalisering"' van de hypertensie, indien zodanige
veranderingen zijn ontstaan in de contralaterale nier dat deze door verhoogde reni-
nesecretie en/of verminderde zoutexcretie, de bloeddruk op een hoog peil houden
(Heptinstall 1974). Met vaso-dilatantia kan worden nagegaan in hoeverre "gefixeer-
de" nefrosclerotische vaatafwijkingen aanwezig zijn in de contralaterale nier (Arlart
19792). De toename van de doorstroming — door een vermindering van de vaatweer-
stand - zal in deze gevallen achterwege blijven.
Arteriosclerotische laesies in de contralaterale nier uiten zich in een afname van de
totale nierdoorstroming, de schorsperfusie en de schorsfractie. In de onderzoeken
van Arlart (I9793) was de schorsperfusie in de niet-gestenoseerde nier lager dan 260
ml/100 g/min., indien postoperatief een persisterende hypertensie bleek voor te ko-
men. Ook na het opheffen van de nierarteriestenose bleef in deze gevallen de schors-
doorstroming in de niet-gestenoseerde nier verlaagd. Een genormaliseerde bloed-
druk ging zowel pre- als postoperatief samen met een normale schorsdoorstroming
en schorsfractie van de contralaterale nier.
Er trad evenmin een verbetering op van de bloeddruk indien pre-operalief de schor-
sperfusie aan de gestenoseerde zijde lager was dan 260 ml/100 g/min. Volgens Arlart
werd dit veroorzaakt door ischaemische vaatveranderingen in de gestenoseerde nier.

Deze bevindingen kunnen als volgt worden samengevat: na een correctie van een
nierarteriestenose is een normalisering van de bloeddruk slechts te verwachten, in-
dien de gerevasculariseerde nier geen ischaemische vaatafwijkingen vertoont en de
vaten van de contralaterale "gezonde" nier niet arteriosclerotisch veranderd zijn.
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Bij onze studies werd een correlatie gevonden van 0,8 tussen de schorsdoorstroming
van de contralaterale nier en de "verbetering" van de bloeddruk zes weken na de di-
latatie. In de onderstaande figuur is dit verband weergegeven.
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Fig. IX-27 Weergave van de schorsdoorstroming in de contralaterale nier (ml/100g/min) en de
"verbetering" van de bloeddruk (onveranderd = 0, verbeterd = 1 en genormali-
seerd = 2)(n = 13, r = 0,80).

Hierbij moet worden aangetekend dat in subgroep 0 (onveranderd) de onveranderd
verhoogde bloeddruk bij de 2 studies met de hoogste doorstromingsresultaten kun-
nen samenhangen met uitgebreide ischaemische vaatveranderingen in de gesteno-
seerde nier.
In subgroep 1 (verbeterd) was bij de studie met het hoogste perfusieresultaat de
bloeddruk direct na de dilatatie genormaliseerd, evenals na 6 maanden. Dat bij de
meting van de "definitieve" bloeddruk na 6 weken er slechts sprake was van een ver-
betering, kan dan ook moeilijk worden verklaard. Wellicht speelt hierbij een meet-
fout een rol.
Aangezien we hier met een kleine groepering te maken hebben, zullen deze 3 bijzon-
dere studies een grote invloed uitoefenen op de verkregen correlatie. Het is derhalve
aannemelijk, dat met een groot aantal studies de correlatiecoëfficient nog hoger zal
uitvallen, omdat de "probleem"-gevallen minder in het resultaat tot uitdrukking zul-
len komen.

Ondanks het geringe aantal studies in ons onderzoek zijn er met deze analysemetho-
de toch aanwijzingen, dat bij een schorsperfusie in de "gezonde" nier lager dan 200
ml/100 g/min, geen verbetering van de bloeddruk verwacht kan worden na het op-
heffen van een nierarteriestenose. Verder kan in grote lijnen worden vastgesteld, dat
een schorsperfusie boven 300 ml/100 g/min, samengaat met een normalisering van de
bloeddruk, terwijl bij een doorstroming van 200-300 ml/100 g/min, een verbetering
optreedt.
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Zoals uit het voorgaande blijkt, is het in dit kader wel belangrijk, of de gesteno^eerde
nier ischaemische vaatafwijkingen vertoont op het angiogram.
In dit verband zijn we nagegaan in hoeverre angiografisch vastgestelde vaatafwijkin-
gen in de gestenoseerde nier van invloed zijn op de schorsdoorstroming. Er blijkt
geen voorde praktijk belangrijke relatie aanwezig te zijn (n = 35, r = 0,18).
Tevens bestaat er geen noemenswaardige correlatie tussen de intrarenale vaatafwij-
kingen van de gestenoseerde nier en de "verbetering" van de bloeddruk na de dilata-
tie(n = 36, r = 0,16).
De schordoorstroming van de gestenoseerde nier bezit evenmin een voorspellende
waarde voor de bloeddruk na de dilatatie. (zie pag. 103).

De scho, fractie van de contralaterale nier is eveneens vergeleken met het succes van
de dilatatie. De correlatie is in de onderstaande figuur weergegeven.

verbetering.

60 70 80 90 100
schors fractie (*/o)

Fig. IX-28 Weergave van de schorsfractie in de contralaterale nier (%) en de "verbetering"
van de bloeddruk (onveranderd = 0, verbeterd = l en genormaliseerd = 2)
( n = 13, r = 0,29).

Ondanks de matige correlaties valt hierbij wel op dat de 2 studies met een genormali-
seerde bloeddruk hoge schorsfracties vertonen.

Tenslotte is de mate van de angiografisch vastgestelde nefrosclerose in de contralatera-
le nier vergeleken met het succes van de dilatatie.
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verbetering

9 • * •

» 7 A
0 1 2 3 nefrosclerose

Fig. IX-29 Weergave van de nefrosclerose in de contralaterale nier (geen 0, licht 1, matig 2 en
ernstig 3) uitgezet tegen de "verbetering" van de bloeddruk (onveranderd = 0, ver-
beterd = 1 en genormaliseerd = 2).

Ondanks de slechte correlatie valt hierbij op dat de genormaliseerde bloeddruk al-
leen wordt bereikt in de groepering waarbij angiografisch geen nefrosclerose voor-
komt.

Conclusie:
De door ons verrichte studies duiden erop dat het meten van de schorsperfusie in de
contralaterale - niet gedilateerde - nier een zinvolle bijdrage vormt aan de diagnos-
tiek van de renovasculaire hypertensie. Onze resultaten ondersteunen de eerder ver-
melde onderzoeken van Stamey (1963) en Arlart (I9793). De bevindingen van Hol-
lenberg (19761), dat een functioneel aspect een rol speelt bij de perfusie van de con-
tralaterale nier, is naar onze mening van weinig belang bij het voorspellen van het
succes van de dilatatie. De door ons gevonden relatie vormt een argument dat een
afgenomen perfusie in de contralaterale - niet behandelde - nier, berust op structu-
rele, niet omkeerbare vaatveranderingen.
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X ENKELE REPRESENTATIEVE GEVALLEN VAN DE BESPROKEN
GROEPEN

Achtereenvolgens zullen de ziektegeschiedenissen van enkele patiënten uit de ver-
schillende groepen worden gepresenteerd. Na iedere patient volgt een korte bespre-
king.
De indeling van de groepen is in dtcl 3 van hoofdstuk VIII vermeld.

De doorstromingsresultaten worden als volgt weergegeven (zie hoofdstuk VIII en
IX):
- F c is de schorsdoorstroming (ml/IOOg/min),
- F m is de mergdoorstroming (ml/10Gg/min).
- Fjs is de gemiddelde nierdoorstroming, berekend uil de initiële helling

(ml/IOOg/min),
- F„ is de gemiddelde nierdoorstroming berekend volgens de evenredigheidsme-

thode(ml/100g/min)en
- fc stelt de schorsfractie voor als percentage van de totale nierdoorstroming.

1 a Patiënten me' een normale nierjunctie en een normaal angiogram, waarbij de bloed-
druk niet is verhoogd

Uit deze groep zal op de volgende patiënten nader worden ingegaan:

Patient /, 23 jaar oud.
Anamne.se: Patient is bekend met een myeloïde leucaemie. Thans is er een remissie.
De bloeddruk is normaal.
Renografie: Aanwijzingen voor een nierarteriestenose rechts.

3_ cis (.1000)

2-

3-
• o
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Fig. X-l Renografie. Sienose van de rechter nierarterie.
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Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie:Geen antihypertensieve therapie.
Nierangiografie: Geen afwijking aan de niervaten. Met name geen stenose van de
rechter nierarterie.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Rechter nier

Fc

364
343

Fm

18
20

Fis

308
301

Fg

343
324

'c

94
94

10-cts (.1000)

8 .

j.

2- .

11-ets (-1000)

1.

100 200 300
tijd (s)

100 200 300
tijd Is)

Fig. X-2 Xenon wash-out curve
van de linker nier.

Fig. X-3 Xenon wash-out curve
van de rechter nier.

Bespreking: We hebben hier een typisch voorbeeld van een normale perfusie in beide
nieren. Ook de nierfunctie en angiografische bevindingen leveren geen bijzonderhe-
den op. Opvallend zijn evenwel de afwijkende bevindingen van het renogram. In de
literatuur is aan de fout-positieve bevindingen van het renogram reeds vaker aan-
dacht besteed (zie pag. 95).

Patient II, 51 jaar oud.
Anamnese: Recidiverende hevige buikpijnen, gepaard gaande met hoge koorts.
Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie: Geen antihypertensieve therapie.
Intraveneuzepyelografie: Mogelijk proces in accessoire linker nier.
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Echografie: Normaal beeld van beide nieren.
Angiografie van de nieren: Gelobde contour van de linker nier, welke niet geheel ver-
klaard kan worden.

Fig. X-4 Aortografie. Gelobde contour van de linker nier. Patient II.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier

Fc

448

F m

77

Fis

315

Fg

389 0,84
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Bespreking: De normale doorstromingsresultaten geven aanvullende informatie bij
de niet conclusieve bevindingen van de intraveneuze pyelografie en de angiografie.
In tweede instantie werd een CT-scan van de buik vervaardigd, waarbij geen afwij-
kingen konden worden aangetoond. Hierna werd patient klachtenvrij ontslagen.
Waarschijnlijk is hier sprake van een foetale lobulatie van de linker nier.

1 b Patiënten met een normale nierfunctie en een normaal angiogram, bij wie de bloeddruk
is verhoogd.

Van deze groep zal de ziektegeschiedenis van 1 patient worden vermeld.

Patient III, 36 jaar oud
Anamnese: Sedert 20 jaar bekend met hypertensie. De bloeddruk bedraagt 140/100.
Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie: Inderal. Zoutarm dieet.
Renografie: Geen aanwijzingen voor een eenzijdige nierarteriestenose.
Nierangiogrqfie: Normaal vaatpatroon in beide nieren.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Rechter nier

F c

280
371

F m

11
7

F i s

231
266

Fg

256
353

0,91
0,95
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Fig. X-5 Xenon wash-out curve
van de linker nier.
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Fig. X-6 Xenon wash-out curve
van de rechter nier.
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Bespreking: Opvallend is het grote verschil in de doorstroming van beide nieren.
Deze bevinding werd ook door Hollenberg es (1969\ 1970) beschreven bij patiënten
met een essentiële hypertensie. Voorts werden in onze studie opvallend hoge door-
stromingsresultaten gevonden bij een aantal jonge patiënten met een essentiële hy-
pertensie. Doorgaans zijn de doorstromingsresultaten bij patiënten met een essentië-
le hypertensie duidelijk lager in vergelijking met de normotensieve controle groep
(zie deel Ib van hoofdstuk IX).

2a Patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefrosclerose zonder nierfuncliesloor-
nissen, bij wie hypertensie voorkomt.

Op één patient uit deze groepering zal nader worden ingegaan.

Patient IV, 67 jaar oud
Anamnese: Sedert 11 jaar bekend met hypertensie, welke goed reageert op de medi-
catie. De bloeddruk bedraagt 140/100 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie: Hygroton.
Intraveneuzepyeiografie: De laterale contour van de linker nier vertoont een uitboch-
ting.
Echografie: Aanwijzingen voor een proces in de linker nier.
Angiograjie van de nieren: De linker nier toont behalve een foetale lobulatie een nor-
maal beeld. Matige nefrosclerose van de rechter nier.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Rechter nier

F c

216
166

F m

22
22

F i s

180
137

Fg

191
145

fc

0,87
0,86
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Fig. X-7 Xenon wash-out
van de linker nier.

Fig. X-8 Xenon wash-out curve
van de rechter nier.

Bespreking: Opvallend hierbij is de matige doorstroming van de linker nier in vergelij-
king met de normale angiografische bevindingen. Wellicht speelt de gevorderde leef-
tijd van de patient hierbij een rol (zie pag. 69). De sterk afgenomen doorstroming
van de rechter nier is conform met het afwijkende angiogram.

2b Patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefroscierose, welke gepaard gaan met
nierfunctiestoornissen, bij wie hypertensie voorkomt.

De volgende patiënten zullen nader worden besproken.

Patient V, 63 jaar oud
Anamnese: Status na recidiverende zwangerschapstoxicose. De hypertensie en de
proteinurie zijn sindsdien blijven bestaan. De bloeddruk bedraagt thans I90/110. Te-
vens is er sprake van een vergevorderde nierinsufficientie.
Laboratorium onderzoek: Sterk gestoorde nierfunctie.
Medicatie: Catapresan en Lasix.
Angiogrqfie van de nieren: Schrompelnieren aan beide zijden. Verkalkt aneurysma in
de bovenpool van de rechter nier.
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Fig. X-9 Aortografie. Beiderzijds schrompelnieren en een verkalkt aneurvsma in de boven-
pool van de rechter nier. Patient V.



Xenondoorstromingsresultaten

Rechter nier

F c

174

F m

12

Fis

136

Fg

147

fc

0,83

Bespreking: De schorsdoorstroming is in belangrijke mate afgenomen. Eveneens be-
staat er een verlaagde schorsfractie. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met
een vergevorderde nierinsufficientie en een secondaire hypertensie op basis van een
congenitale anomalie van de nieren. Enkele maanden na het angiografisch onder-
zoek is aangevangen met een chronische intermitterende hemodialyse.

Patient VI, 42 jaar oud
Anamnese: Sedert 19 jaar bekend met hypertensie. Tevens bestaat er een ernstige
nierinsufficientie. De bloeddruk bedraagt thans 170/115 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: Ernstig gestoorde nierfunctie.
Medicatie: Dytaurese en Lasix.
Intraveneuze pyelografie: Kleine rechter nier. Hierbij werd gedacht aan een arterios-
clerotische schrompelnierdan wel aan een hypoplasie.
Renogrqfie: De functie van de rechter nier is te verwaarlozen t.o.v. de linker nier.
Angiografie: Links matige nefrosclerose, terwijl rechts een schrompelnier wordt ge-
zien met uitgebreide nefrosclerose.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Rechter nier

F c

212
188

F m

25
12

Fis

165
125

Fg

184
144

fc

0,85
0,75

Bespreking: Beide nieren hebben een sterk afgenomen schorsdoorstroming, terwijl
aan de rechterzijde tevens de schorsfractie in belangrijke mate is verlaagd. Waar-
schijnlijk hebben we hier — evenals bij de voorgaande patient — te maken met een
congenitale afwijking van de rechter nier waardoor nierfunctiestoornissen zijn ont-
staan en secundair hypertensie.
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Fig. X-IO Selectief angiogram van de linker nier. Kr is een matige neïrosderose. Patiënte VI.



Fig. X-11 Selectief angiogram van de rechter nier. Deze vertoont een uitgebreide nefrusclero-
se. Patiënte VI.



Fig. X-12 Selectief angiogram van de linker nier. Er bestaat een uitgebreide ne/rosclerose.
Patient VII.



Patient VII, 45 jaar oud
Anamneses Sedert 10 jaar bekend met adipositas en hypertensie. Enkele maanden ge-
leden stekende pijn achter in de rug, uitstralend naar de onderbuik. Bij intraveneuze
pyelografie werd geen uitscheiding gezien van de linker nier, terwijl een retrograde
pyelografie van deze nier geen afwijkingen vertoonde. Nierbiopsie links: mogelijk in-
terstitiële nefritis, c.q. pyelonefritis.
Onderzoek; De bloeddruk bedraagt thans 165/100 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is licht gestoord.
Medicatie: Midamor en Inderal.

Enkele maanden na de bovengenoemde onderzoeken werd een nierangiografie verricht met
de volgende bevindingen: Links wordt een schrompelnier gezien, welke een uitgebrei-
de nefrosclerose vertoont. Er is thans wel enige uitscheiding. De onderpoolsarterie
van de rechter nier is aan de oorsprong vernauwd. Overigens aan deze zijde een nor-
maal intrarenaal vaatpatroon.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier

F c

302

F m

II

Fis

227

Fg

261

<c

0,86

Bespreking: Bij de linker nier is er een opvallende discrepantie tussen de sterk afwij-
kende angiografische bevindingen en de goede doorstromingsresultaten. Blijkens de
biopsiebevindingen hebben we hier evenwel niet te maken met een nefrosclerose.
Waarschijnlijk is hier sprake geweest van een tijdelijk niet functioneren van de linker
nier op basis van een acute nefritis.

4 Patiënten met hypertensie en nierarteriestenosen, welke transbiminaal werden gedila-
teerd volgens de ' 'Dotter'' methodiek.

Bij 23 patiënten zijn doorstromingsstudies verricht van de gestenoseerde nier, zowel
vóór als na de dilatatie procedure.
De groepering kan worden gesplitst in 13 patiënten, waarbij de gestenoseerde nier
geen nefrosclerose vertoont en 10 patiënten waarbij dit wel het geval is.
Tevens zijn bij 13 patiënten doorstromingsstudies verricht van de contralaterale niet-
gestenoseerde nier. Hiervan hebben 8 nieren een normaal vaatpatroon, terwijl bij 5
nieren nefrosclerose bleek voor te komen op het angiogram.

4a Er zullen een 6-tal patiënten worden besproken, waarbij de doorstroming vóór en
na de dilatatie werd gemeten.

121



Patient VIII, 52 jaar oud
Anamnese: Sedert 6 jaar bekend met hypertensie, terwijl de nierfunctie licht gestoord
is. De bloeddruk bedraagt 150/100 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: Licht gestoorde nierfunctie.
Medicatie: Inderal, Apresoline en Hygroton.
Renografie: Gestoorde doorbloeding van een wat kleinere rechter nier, met vermin-
derde functie.
Intraveneuze pyelografie: Kleinere rechter nier met een verminderde schorsaankleu-
ring tijdens het nefrogram in vergelijking met de rechter nier.
Angiogrqfie van de nieren: De rechter nierarterie vertoont proximaal een stenose van
89%. Overigens aan beide zijden geen intrarenale vaatafwijkingen.

Fig. X-13 Selectief nierangiogram. Stenose van de rechter nierarterie. Geen intrarenale vaal-
afwijkingen. Patient VI1I.

Dilatatieprocedure: Met behulp van balloncatheters met een diameter van resp. 4 en 6
mm werd een goed resultaat verkregen.
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Xenondoorstromingsresultaten

Voor dilatatie
Na dilatatie

F c

339
130

F m

18
9

Fis

260
101

Fg

294
III

fc

86
85
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Fig. X-14 Xenon wash-out curve
van de rechter nier voor dilatatie.
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Hg. X-15 Xenon wash-out curve
van de rechter nier na dilatatie.

Opvallend is de sterk afgenomen doorbloeding van de rechter nier na de dilatalie.
In verband hiermee werden de betrefTende röntgenopnamen wederom beoordeeld.
Er bleek tijdens de procedure een groot stolsel te zijn ontstaan meer distaal in de
hoofdstam van de nierarterie. Bovendien bestond er een infarct in de onderpool.
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Fig. X-16 Aortografie na dilatatie. Groot stolsel in de hoofdstad van de arteria renalis (zie pij-
len). Patient VII1.

Bespreking: 6 weken na dilatatie was de bloeddruk verbeterd. Deze bedroeg 140/95
mm Hg, terwijl de medicatie was verminderd. De nierfunctie was niet noemens-
waard gewijzigd. Ondanks de vermelde complicatie - waardoor de nier doorstro-
ming aanzienlijk afnam — trad er toch een verbetering van de bloeddruk op.

Patient IX, 41 jaar oud
Anamnese: Sedert 6 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 185/105 mm Hg. Bij auscullatie souffle over de
aorta.
Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie: Trasicor, Aldactone en Apresoline.
Renograjie: Verminderde functie van de rechter nier.
Intraveneuze pyelogrqfie: Ptosis van de rechter nier.
Angiografie: Fr bestaat een ernstige fibromusculaire dysplasie van de rechter nierar-
terie. Overigens aan beide zijden geen intrarenale vaatafwijkingen.
Dilatatieprocedure: Er werd een goed resultaat verkregen na dilatatie met een 4 mm
balloncatheter.
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Fig. X-17 Selectief nierangiogram. Ernstige fibromusculaire dysplasie van de rechter nierarte-
rie. Patient !X.

Kig. X-18 Selectief nierangiogram. Na dilatatie goed resultaat. Patient IX. 125



Xenondoorstromingsresultaten

Rechter nier
Voor dilatatie
Na dilatatie

F c

224
310

F m

19
19

Fis

202
274

Fg

211
289
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94
93
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Fig. X-I9 Xenon wash-out curve
van de rechter nier voor dilatatie.
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Hg. X-20 Xenon wash-out eurve
van de rechter nier na dilatatie.

Bespreking: 6 weken na de dilatatie was de bloeddruk zonder medicatie genormali-
seerd.
De procentuele Hippuran opname was na de dilatatie evenwel lager geworden. Het
renogram vormt hier klaarblijkelijk een weinig betrouwbare graadmeter voor de ver-
betering van de bloeddruk.
Tenslotte kan hierbij nog worden opgemerkt dal het opheffen van een nierarteriesle-
nose op basis van een fibromusculaire dysplasie een betere prognose heeft met be-
lrekking tot de bloeddruk dan een arteriosclerotische vernauwing (Boomsma 1981).

Patient X, 63 jaar oud
Anamnese: Sedert 1 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 200/120 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: Nierfunctie is normaal.
Medicatie: lnderal en Minipress.
Intraveneuzepyeiograjk: Verminderde functie van de linker nier.
Renograjie: Vertraagde wash-out van Hippuran uit linker nier.
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Angiogrqfie: De linker nierarterie toont een stenose van 89%. Overigens aan beide
zijden geen intrarenale vaatafwijkingen.

Fig. X-2I Aortografle. Stenose van de linker nierarterie. Patienl X.

Dilatatieprocedure: Zonder moeite werd met een 6 mm balloncatheter de stenose ge-
dilateerd. Wel moet hierbij worden aangetekend dat tijdens de procedure een extra-
vasaat in de nier ontstond.
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Fig. X-22 Aortografie. Na dilatatie is de stenose opgeheven. Wel is er een extravasaat ontstaan
tijdens de procedure (zie pijlen). Patient X.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Voor dilatatie
Na dilatatie

F c

376
204

F m

22
12

Fis

306
157

F g

337
171

89
83

De afname van de doorstroming na de dilatatie hangt ongetwijfeld samen met het
extravasaat. Na 6 weken was de bloeddruk verbeterd. Deze bedroeg 150/105 mm
Hg, terwijl de medicatie was verminderd.
Een controle renogram na de dilatatie gaf evenwel een tragere wash-out van Hippu-
ran te zien.
In tweede instantie moest de medicatie worden verhoogd. Bij angiografisch onder-
zoek bleek er een recidief-stenose van de linker nierarterie te zijn ontstaan.
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Fig. X-23 Aortografie. Recidief-stenose 6 maanden nadilatatie. Patient X.

Een doorstromingsonderzoek gaf de volgende resultaten:

Xenondoorstromingsresultaten

m F i s 'c

Linker nier 144 22 91 96 61

Bespreking: In vergelijking met voorgaande studies zijn de doorstromingswaarden
aanzienlijk verlaagd, evenals de schorsfractie. Mogelijk spelen hier — naast de reci-
dief stenose - tevens ischaemische vaatveranderingen een rol (zie pag. 106). Vervol-
gens vond wederom een dilatatie plaats van de linker nierarterie. De bloeddruk bleef
evenwel onveranderd verhoogd, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de genoem-
de ischaemische vaatveranderingen in de gedilateerde nier.

Patient XI, 48 jaar oud
Anamnese: Reeds 4 jaar bekend met nefrosclerose (biopsie) en hypertensie. Tevens is
er sprake van een nierinsufficiëntie.
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Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 180/135 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is ernstig gestoord.
Medicatie: Inderal, Cedocard en Lasix.
Renogrqfie: Kleine rechter nier, welke veel minder activiteit stapelt dan de linker
nier.
Intraveneuzepyelografie: Kleine rechter nier.
Angiogrqfie: Aan de linkerzijde vertoont de arterie een stenose van 82%. Tevens be-
staat er een matige nefrosclerose van de intrarenale vaten aan deze zijde. Rechts is
een schrompelnier aanwezig.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Voor dilatatie
Na dilatatie

F c

126
126

F m

21
14

Fis

63
91

F g

76
96

52
73

Dilatatieprocedure: Tijdens de dilatatie ontstond een groot centraal infarct.

Fig. X-24 Aortografie. Na dilatatie groot infarct in de middenpool van de linker nier (Ac pij-
len). Patient XI.
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Bij een controle angiogram na 3 maanden bleek niet alleen de stenose te zijn opgehe-
ven, maar ook het infarct te zijn verdwenen.

Fig. X-25 Aortografie. Drie maanden na dilatatie blijkt er geen recidiel* stenose te zijn ont-
staan. Het centrale infarct is verdwenen (zie pijlen). Patient XI.

Bespreking: Na 6 weken was de bloeddruk niet essentieel gewijzigd. Deze bedroeg
180/120 mm Hg. In verband met een nog verder afnemende nierfunctie werd binnen
1 jaar na de dilatatie aangevangen met hemodialyse.
Behalve de contralaterale schrompelnier, spelen waarschijnlijk ook ischaemische
vaatafwijkingen in de behandelde niereen rol bij deze weinig succesvolle dilatatie.

Patient XII, 56 jaar oud
Anamnese: Sedert 4 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 235/125 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is ernstig gestoord.
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Medicatie: Catapressan, Lasix en Apresoline.
Renografie: Gestoorde uitscheiding van de rechter nier. Er zijn geen aanwijzingen
voor een nierarteriestenose.
Angiografie: Aan de linkerzijde zien we een nierarteriestenose van 67% terwijl de in-
trarenale vaten een ernstige nefrosclerose vertonen. Matige nefrosclerose van de
rechter nier met een cyste in de onderpool hiervan. Tevens kan hierbij nog worden
aangetekend dat aanvankelijk een subintimale injectie werd gegeven in de aorta
wand.
Dilatatieprocedure: De stenose werd met succes gedilateerd.

Xenondoorstromingsresultaten

Fe

Linker nier
Voor dilatatie 204
Na dilatatie 211

F m

11
11

Fis

149
125

Fg

167
150

'c

81
69

Bespreking: Enkele dagen na de dilatatie kreeg de patient een darmbloeding en over-
leed in shock. Bij pathologisch-anatomisch onderzoek bleken uitgebreide nefroscle-
rotische veranderingen voor te komen in beide nieren. Ook de slechte doorstro-
mingsresultaten wezen in deze richting.

Patient XIII, 49 jaar oud
Anamnese: Sedert 1 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 160/90 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is normaal.
Medicatie: Trandate.
Renografie: Aanwijzingen voor een stenose van de linker nierarterie.
Angiografie: De linker nierarterie vertoont een stenose van 96%, terwijl er een ern-
stige nefrosclerose van de intrarenale vaten bestaat aan deze zijde. De rechter nier
vertoont geen afwijkingen.
Dilatatieprocedure: De stenose is met succes gedilateerd met behulp van een 4 mm
balloncatheter.
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Fig. X-26 Aorlografie. Na dilalatie van de linker nierarterie. Hr zijn ernstige intrarenale vaataf-
wijkingen. Patient XIII.

Xenondoorxtromingsresultaten
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Fig. X-27 Xenon wash-out curve
van de linker nier voor dilatatie.
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Fig. X-28 Xenon wash-ou: curve
van de linker nier na dilatatie.
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Linker nier
Voor dilatatie
Na dilatatie

Fc

189
378

Fm

24
22

Fis

151
265

152
324

78
85

Bespreking: Opvallend hierbij is de discrepantie tussen de goede doorstromingsresul-
taten na de dilatatie en de uitgebreide intrarenale vaatafwijkingen op het angiogram.
In dit kader kan worden vermeld dat de nierfunctie na dilatatie goed bleef, terwijl de
bloeddruk zich normaliseerde. Zodoende kon de medicatie worden geslaakt. Waar-
schijnlijk heeft een functioneel aspect een belangrijke rol gespeeld bij de uitgebreide
vaatafwijkingen op het angiogram (zie pag. 72). Niet alleen de goede doorstroming
na het opheffen van de stenose duidt hierop, maar ook de volledige normalisering
van de bloeddruk.

Patient XIV, 69 jaar oud
Anamne.se: Sedert 20 jaar bekend met hypertensie welke thans slecht behandelbaai
is.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt thans 180/100 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is in lichte mate gestoord.
Medicatie: Inderal, Catapresan, Minipress, Persantin, Lasix en Hydergin.
Renografie: Aanwijzingen voor een stenose van de linker nierarterie.
Angiograjie: Subtotale stenose van de linker nierarterie, terwijl ook aan de rechterzij-
de een aanzienlijke stenose bestaat. Beiderzijds vertonen de intrarenale vaten nefro-
sclerose.
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Fig. X-29 Aortografie. Stenosen v;in de beide urteriae renalis. Tevens vertonen beide nieren
nefrosclerose. Patient XIV.

Dilatatieprocedure: De stenose van de linker nierarterie werd met succes gedilateerd.
Wél kan hierbij worden vermeld dat tijdens de procedure een infarct ontstond in de
middenpool van de linker nier.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier
Voor dilatatie
Na dilatatie

Fc

187
202

F m

7
7

Fis

144
137

Fg

166
165

fc

88
81

Bespreking: 6 weken na de dilatatie was de bloeddruk niet verbeterd. Na twee maan-
den werd de rechter nierarterie gedilateerd. Deze procedure bracht evenmin een
verbetering van de bloeddruk teweeg. Opvallend bij dit laatste onderzoek was even-
wel dat het iatrogene infarct in de middenpool van de linker nier was blijven bestaan.
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Hg. X-30 Aortografie na dilatatie van de linker arteria renalis. Hierbij is een infarct ontstaan
in de middenpool (zie pijlen). Patient XIV.



4b Tenslotte zal op een 3-tal patiënten worden ingegaan, waarbij de doorstroming
van de contralaterak, niet gestenoseerde nier, werd gemeten.

Uit de literatuur is bekend dat het succes van het opheffen van een nierarteriesteno-
se in sterke mate afhangt van de doorstroming in de contralaterale nier. Er wordt
verondersteld dat een langbestaande hypertensie vaatafwijkingen veroorzaakt in de
niet-gestenoseerde nier. Hierdoor kan de hypertensie worden onderhouden na het
opheffen van een nierarteriestenose (Arlart es 1979'2 \ Stamey 1963). In dit verband
kan worden opgemerkt dat een afgenomen perfusie in de niet-gestenoseerde nier in-
derdaad kan berusten op organische vaatveranderingen, maar dat ook functionele
aspecten hierbij een rol kunnen spelen (Hollenberg es 1976M.

Patient XV, 27jaar oud
Anamnese: Sedert 8 maanden bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt 160/120 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is normaal.
Medicatie: Inderal.
Renografie: Er zijn mogelijk aanwijzingen voor een stenose van de rechter nierarte-
rie.
Intraveneuzepyelogrqfie: Beiderzijds normaal urogram.
Angiografie: De bovenste arterie van de rechter nier is gestenoseerd op basis van fi-
bromusculaire dysplasie. Beide nieren vertonen geen intrarenale vaatafwijkingen.
Dilataüeprocedure: De stenose kon gemakkelijk worden opgeheven.

Xenondoorstromingsresultaten

Linker nier

F c

418

F m

15

Fis

353

Fg

394

'g

94

Bespreking: 6 weken na dilatatie was de bloeddruk genormaliseerd. Deze bedroeg
170/90 mm Hg zonder medicatie. Ook de goede doorstroming in de contralaterale
nier is hiermee in overeenstemming.

Patient XVI, 56 jaar oud
Anamnese: Sedert 8 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt thans 150/110 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: Normale nierfunctie.
Medicatie: Isoptin en Hygroton.
Renografie: Kleine linker nier met geringe functie. Geen aanwijzingen voor een nie-
rarteriestenose.

137



Intraveneuze pye/ografie: Verschrompeling linker nier.
Angiografie: Schrompelnier links met een stenose van de nierarterie. Normaal beeld
van de rechter nier.

Xenondoorstromingsresultaten

Rechter nier

Fc

287

F m

22

Fis

249

Fg

262

'c

91

Bespreking: Na de dilatatieprocedure bleef de bloeddruk onveranderd hoog. on-
danks de goede doorstromingsmetingen in de contralaterale nier. Dit slechte resul-
taat kan samenhangen met een sterk verminderde perfusie in de ischaemisch veran-
derde vaten van de gedilateerde schrompelnier.

Patient XVII, 62 jaar oud
Anamnese: Sedert 3 jaar bekend met hypertensie.
Onderzoek: De bloeddruk bedraagt thans 190/135 mm Hg.
Laboratorium onderzoek: De nierfunctie is in lichte male gestoord.
Medicatie: Catapressan.
Intraveneuzepyelografie: Normaal urogram beiderzijds.
Renografie: Er zijn aanwijzingen voor een stenose van de linker nierarterie.
Angiografie: Er is een stenose van de linker nierarlerie. terwijl de intrarenule vaten
aan deze zijde een matige nefrosclerose vertonen. De rechter nier vertoont geen
vaatafwijkingen.
Dilatatieprocedure: De stenose in de linker nierarterie werd met succes gedilateerd.

Xenondoorstromingsresultaten

Rechter nier

F c

195

F m

20

Fis

151

Fg

163

'c

82

Bespreking: Na de dilatatieprocedure trad geen verbetering op van de bloeddruk.
Gezien de sterk verminderde doorstroming in de con'ralaterale nier kon dit resultaat
worden verwacht. In dit kader is het opvallend dat angiografisch de vaten van deze
nier als normaal werden beoordeeld.

Zoals reeds in deel 4b van dit hoofdstuk IX is vermeld, zijn er ondanks het beperkte
aantal studies bij ons onderzoek toch sterke aanwijzingen naar voren gekomen dal
het succes van een dilatatie in belangrijke mate samenhangt met de doorstroming
van de contralaterale nier. Angiografische bevindingen in de zin van nefrosclerose
vormen in dit verband een weinig betrouwbare graadmeter (zie pag. 109).
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XI SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Dit proefschrift beschrijft doorstromingsstudies van de nier na selectieve toediening
van het inerte radio-actieve gas Xenon-133 via de nierarterie bij de mens.
De onderzoeken werden verricht in combinatie met angiografie van de nier. In de
periode oktober 1979 tot mei 1981 zijn in totaal 150 studies verricht bij 86 patiënten.
De vraagstelling kon als volgt worden geformuleerd:
— in hoeverre is de toegepaste methodiek bruikbaar en binnen welke grenzen liggen

de "normaar-waarden.
— in hoeverre leveren Xenonstudies een bijdrage aan de diagnostiek bij de hyper-

tensiepatient. In dit kader zullen de doorstromingsresultaten tevens worden ver-
geleken met de functie van de nier en angiografische bevindingen in de zin van
nefrosclerose.

— in hoeverre zijn doorstromingsstudies zinvol bij de "Dotter"-groepering, d.w.z.
patiënten met een renovasculaire hypertensie bij wie wordt overwogen de stenose
van de arteria renalis transluminaal op te heffen. Hiertoe zal worden nagegaan in
hoeverre het doorstromingspatroon in de gestenoseerde nier een voorspelling
mogelijk maakt over het verloop van de hypertensie na dilatatie. Voorts zullen in
dit verband de doorstromingsresultaten in resp. de gedilateerde en contralalerale
- niet behandelde — nier worden belicht (Hoofdstuk II).

Hoofdstuk III omvat een kort historisch overzicht van het nierfunctieonderzoek.
Voordat Bowman in 1842 de normale nierstructuur demonstreerde, veronderstelde
men dat de bloedvaten rechtstreeks overgingen in de niertubuli.
In de publicatie van zijn studies concludeerde Trueta (1947) dat in de nier een grote
en een kleine circulatieroute bestaat. In bijzondere omstandigheden maakt het bloed
slechts gebruik van één doorstromingsmogelijk. Dit z.g. "Trueta" fenomeen bleek
angiografisch te berusten op een selectieve cortex ischaemie.
Door de onderzoeken van Trueta begon de opvatting terrein te winnen dat verande-
ringen in de intrarenale circulatie van pathofysiologische betekenis kunnen zijn.
In de volgende decennia werd duidelijk dat de distributie van de intrarenale circula-
tie een belangrijke rol speelt bij de water- en zouthuishouding van de nier.
Deze bevinding heeft geleid tot de ontwikkeling van vele methoden waarmee de dis-
tributie van de nierdoorstroming kan worden bepaald. Hiervan heeft alleen de gas
wash-out techniek — door Kety en Schmidt in 1951 geïntroduceerd — een uitgebrei-
de toepassing gevonden bij de mens.

Hoofdstuk IV is gewijd aan de bijzondere correlatie tussen perfusie en functie in de
verschillende compartimenten waaruit de nier is opgebouwd.
De cortexdoorstroming is aanzienlijk hoger dan de metabole behoeften van de mees-
te weefsels en dient ter handhaving van de hoge druk in de glomeruluscapillairen.
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waardoor de ultrafiltratie van het bloed kan plaatsvinden.
De doorstroming van het buitenste deel van de medulla is wel aangepast aan de me-
tabole behoeften. In deze regio bevindt zich de opstijgende lis van Henle, waarin de
urine wordt verdund door terugresorptie van N a + zonder water.
De perfusie in het binnenste deel van de medulla — de regio van de nierpapillen — is
duidelijk beneden de metabole behoeften in de meeste weefsels. De doorstroming is
aangepast aan de speciale functie van de nier in dit gebied, waar concentratie van de
urine plaatsvindt.

In Hoofdstuk V worden de onderscheidene meetmethoden van de nierdoorstroming
bij de mens besproken, te weten:
- klarings- en extractiemethoden
- gasdiffusietechnieken
- kleurstofverdunningsmethoden
- gas wash-out techniek
Met niet-diffundeerbare substanties — zoals bij de klaringstechnieken en de kleurs-
tofverdunningsmethoden - wordt uitsluitend de stroomsnelheid in ml per minuut
gemeten.
Daarentegen kunnen met goed diffundeerbare gassen - zoals bij de gasdiffusie tech-
nieken en de gas wash-out methode — de orgaandoorstroming worden verkregen in
ml per lOOg per minuut.
De klaringsmethoden en de gasdiffusietechnieken meten uitsluitend de totale nier-
doorstroming en lokale afwijkingen kunnen zodoende niet worden geregistreerd.
De klaringsmethode heeft als aanzienlijk nadeel dat de techniek onbetrouwbaar j
wordt bij verminderde nierfunctie. j
De kleurstofverdunningsmethode heeft in vergelijking met de klaringstechniek het j
belangrijke voordeel dat de metingen wél onafhankelijk van de functie kunnen j
plaatsvinden.
Met de gasdiffusie techniek zijn nauwkeurige doorstromingsmetingen mogelijk, ook I
bij een slechte functie van de nier. s
Deze laatste methode — waarbij het gas door inhalatie wordt toegediend en de or- 1
gaanopname wordt berekend uit de gasconcentratie in het afvoerende veneuze •
bloed - wordt derhalve ook wel aangeduid met "outflow detectie" methode. \
Daarentegen wordt bij de gas wash-out methode het inerte gas intra-arterieel toege- !
diend en de opname in het weefsel rechtstreeks geregistreerd. Men spreekt zodoen- •
de van de "residu detectie" methode.
Het wash-out proces van het Xenon gas in de nier wordt in het kort uiteengezet.
De gasuitwisseling tussen bloed en doorstroomd weefsel berust op het principe van
Fick (1871). Uit de studies van Kety (1951) volgde dat na een intra-arteriële bolus in-
jectie de hoeveelheid gas in een homogeen doorstroomd orgaan één-exponentieel af-
neemt met de tijd. Semi-logaritmisch uitgezet vormt het wash-out proces aldus een

140



rechte lijn. Uit de helling van deze lijn en de weefsel-bloed verdelingscoefficient kan
de doorstroming worden afgeleid.
In heterogeen doorstroomd weefsel kan de gemiddelde doorstroming onder meer
worden berekend met de compartimenten analyse. Hierbij wordt uitgegaan dat een
heterogeen doorstroomd orgaan is opgebouwd uit parallel gerangschikte comparti-
menten met een onafhankelijke en van elkaar verschillende bloedvoorziening.
De wash-out curve hiervan kan worden beschreven als de som van exponentiële
functies, welke grafisch of numeriek in de afzonderlijke componenten kan worden
ontleed. Deze stellen dan de doorstroming voor in de afzonderlijke compartimenten.
Doorgaans wordt - afhankelijk van de registratieduur - een 3 of 4 compartimenten
model in de nier gehanteerd.

In hoofdstuk VI worden de fysische, chemische en biologische eigenschappen van
Xenon-133 besproken.
Xenon is een biologisch inert gas. De fysische halfwaardetijd bedraagt 5,27 dagen.
Het gas, dat de patient na toediening uitademt dient te worden opgevangen.
Het verval vindt plaats onder uitzending van 81 KeV gamma-straling, waardoor geen
collimatie- en afschermingsproblemen ontstaan. Een nadeel is evenwel dat Xenon-
133 tevens bêta-straling uitzendt, hetgeen een nadelige invloed uitoefent op de stra-
lingsbelasting van de patient.

In hoofdstuk VI] wordt de stralingsbelasting behandeld op de nierschors, het nier-
merg, het ovarium en de long na selectieve toediening van het Xenongas aan de nier.
De stralingsdosis blijkt vrijwel uitsluitend te worden veroorzaakt door het bêta-ver-
val, doch vergeleken met enkele gangbare röntgenonderzoeken is de belasting van
Xenon-133 gering.

De gang van zaken tijdens het onderzoek wordt in hoofdstuk VIII besproken. Te-
vens wordt ingegaan op de verwerking van de verrichte diagnostiek en de klinische
gegevens in relatie tot de doorstromingsresultaten. Tenslotte wordt de samenstelling
van het patientenmateriaal vermeld.

De resultaten en de correlaties van de doorstromingsstudies worden in hoofdstuk IX
behandeld.
Globaal kunnen de doorstromingsresuitaten als volgt worden gegroepeerd:

1. Patiënten zonder nefrosclerose.
2. Patiënten met nefrosclerose.
3. Diverse correlaties.
4. Patiënten met nierarteriestenosen, welke transluminaal werden gedilateerd vol-

gens de "Dotter" methodiek.
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Hierbij kan groep 1 worden gesplitst aan de hand van de bloeddruk en groep 2 op
het voorkomen van nierfunctiestoornissen.

1. Geen nefrosclerose
a. 13 patiënten met een normale nierfundie en een normaal angiogram, bij wie

de bloeddruk niet is verhoogd.
b. 20 patiënten met een normale nierfunctie en een normaal angiogram bij wie

hypertensie voorkomt.

2. Nefrosclerose
a. 7 patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefrosclerose zonder nier-

functiestoornissen, bij wie een lang bestaande hypertensie voorkomt.
b. 5 patiënten met angiografisch aanwijzingen voor nefrosclerose, welke gepaard

gaan met nierfunctiestoornissen, bij wie een lang bestaande hypertensie voor-
komt.

Uit de resultaten blijkt dat in de opeenvolgende groepen zowel de schorsperl'usie als
de gemiddelde nierdoorstroming beduidend afnemen.
Een uitzondering wordt gevormd door enerzijds de groep met een ongecompliceer-
de essentiële hypertensie (lb) en anderzijds de nefrosclerose groepering zonder nier-
functiestoornissen (2a). De doorstromingswaarden van deze groepen zijn niet signifi-
cant verschillend.
Naar onze mening zal bij de hypertensiepatienten een afgenomen doorstroming van
de perifere niervaten consequenties hebben zowel voor de behandeling als voor de
prognose van de verhoogde bloeddruk.

De gemiddelde doorstromingsresultaten blijken af te nemen met de mate waarin de
nefrosclerose angiografisch kan worden vastgesteld (2c).
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bij 7% van de studies de ernst van de nefros-
clerose angiografisch niet kon worden aangegeven. In deze gevallen waren de door-
stromingsresultaten opvallend laag.

In tegenstelling tot de studies van Hollenberg (1969) blijken in ons onderzoek voor
de praktijk onbelangrijke correlaties voor te komen tussen de angiografisch vastge-
stelde nefrosclerose en een aantal klinische parameters (2d).

3 Diverse correlaties
De gas wash-out methodiek werd vergeleken met gangbare technieken waarmee in-
formatie over de nierfunctie kan worden verkregen (3a):

- intraveneuze pyelografie
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— bloedchemie
— renografie
Er blijken hierbij geen voor de praktijk bruikbare correlaties voor te komen.
Wel bestaat er een goed verband tussen de "absolute" Xenondoorstromingswaarden
— d.w.z. de perfusieresultaten gerelateerd aan de lengte van de nier — en de initiële
Hippuran opname gedurende de eerste twee minuten van het renogram.
Naar onze mening vormt dit resultaat een ondersteuning van de Xenon gas wash-out
methodiek.

De doorstromingsresultaten zijn tevens onderling gecorreleerd (3b).
Opvallend hierbij is dat door de subtractie van de vijf minuten waarde de statistische
betrouwbaarheid afneemt van zowel de schorsperfusie als de schorsfractie. Alleen de
gemiddelde nierdoorstroming blijft na deze extra rekenkundige bewerking bruik-
baar. Deze bezit klaarblijkelijk een kleinere statistische fout in vergelijking met de
schorsperfusie en de schorsfractie, terwijl de systematische fout groter is.
Een goede representant van de gemiddelde nierdoorstroming wordt verkregen met
de weinig bewerkelijke analyse van het initieel dalende deel van de curve.

4 Dotterpatienten
Deze groep patiënten, bij wie een nierarteriestenose transluminaal werd gedilateerd
volgens de Dotter procedure, kan als volgt worden onderverdeeld:

a 23 patiënten waarbij Xenon studies werden verricht van de geslenoseerde
nier, zowel vóór als na de dilatatieprocedure

De perfusieresultaten bezitten geen voorspellende waarde over de hoogte van de di-
astolische bloeddruk, zowel vóór als na de dilatatie.
Na het opheffen van de nierarleriestenose vertoont de doorstroming uitsluitend
enige correlatie met het eventuele voorkomen van complicaties.
De diastolische bloeddruk 6 weken na de dilatatie vertoont alleen een redelijk ver-
band met de bloeddruk vóór dilatatie.

b 13 patiënten waarbij de conlralaterale niet gestenoseerde nier werd bestudeerd

Er blijkt een goede correlatie aanwezig te zijn tussen de schorsdoorslroming van de
contralaterale nier en de verbetering van de bloeddruk 6 weken na de dilalatie.
De schorsfractie en de angiografisch vastgestelde nefrosclerose van de contralaterale
nier bezitten daarentegen géén voorspellende waarde voor de verbetering van de
bloeddruk.
De schorsperfusie en de angiografisch aantoonbare nefrosclerose van de ipsilalerale
nier — dus met een stenose van de arteria renalis - vertonen evenmin enig verband
met de verbetering van de bloeddruk.
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Deze bevindingen duiden erop dat het meten van de schorsperfusie in de contratate-
rale - niet te behandelen — nier een zinvolle bijdrage vormt aan de diagnostiek van
de renovasculaire hypertensie bij die patiënten bij wie een opheffing van een stenose
van de arteria renalis wordt overwogen.

In Hoofdstuk XI worden de afzonderlijke groepen nader toegelicht met enkele re-
presentatieve gevallen.
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XII SUMMARY AND CONCLUSIONS

This thesis describes the results of perfusion studies in the kidney through the renal
artery in human subjects, after selective administration of the inert radio-active gas
Xenon-133.
The examinations have been carried out in conjunction with renal angiography.
From October 1979 to May 1981, a total of 150 studies have been performed in 86
patients.

The questions we attempted to answer were:
— to what extent is the applied method useful and what may be considered as

"normal" values
— to what extent do the Xenonstudies contribute to the diagnosis in patients with

hypertension. Accordingly the perfusion results will be compared as well with the
function of the kidney and angiographic findings as to nephrosclerosis

— to what extent are perfusion studies useful in the "Dotter"-groups, i.e. patients
with renovasculare hypertension, who are being considered for dilatation of the
renal artery stenosis by transluminal angioplasty. Therefore it will be examined to
what extent the perfusion pattern in the stenosed kidney allows for a prognosis on
the course of the hypertension after dilatation. Furthermore perfusion results in
resp. the dilated and contralateral — untreated — kidney will be discussed
(Chapter II).

Chapter III comprises a brief summary on the investigation of the renal function.
Prior to 1842, when Bowman demonstrated the normal renal structure, it was
assumed that the arteries communicated directly with the tubuli of the kidney.
Trueta concluded in 1947 that the renal circulation can be divided into large and
small circulations. In special circumstances the bloodflow uses only one perfusion
route. This so-called "Trueta" phenomenon as shown by angiography, is based on
selective cortical ischaemia. The investigations of Trueta laid the basis to the
assumption that changes in the intrarenal circulation can be of pathophysiological
significance.
In the following decades it became clear that the distribution of the intrarenal
circulation is an important factor in the water and salt reabsorption of the kidney.
This conclusion led to the development of numerous methods with which the
distribution of the renal perfusion can be determined. Of these methods, only the gas
wash-out technique, introduced by Kety and Schmidt in 1951, has been widely
applied in human subjects.

Chapter IV describes the special correlation between perfusion and function in the
various compartments of the kidney. The cortical perfusion is considerably higher
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than the metabolic needs of most tissues and maintains the high pressure in the
glomerulus capillaries, thus enabling the ultrafiltration of the blood.
The perfusion of the outer part of the medulla has been adjusted to the metabolic
needs. In this regio the ascending loop of Henle is found. Here the urine is diluted by
re-absorption of N a + without water.
The perfusion of the inner part of the medulla — the region of the renal papillae — is
clearly below the metabolic needs of most tissues. The perfusion is adapted to the
special function of the kidney in this region, where concentration of urine takes
place.

Chapter V discusses the different methods of measuring the renal perfusion in
humans, i.e.:
— clearance and extraction methods
— gasdiffusion techniques
- dye-dilution methods
- gas wash-out techniques
With non-diffusable substances, as with clearance and dye-dilution techniques, the
only parameter measured is the velocity of flow (ml/min).
However, when the gas wash-out method is used, it is possible to assess the organ
perfusion in ml/100gr/min.
With clearance methods and gas diffusion techniques, only the total renal perfusion
is measured and local deviations can therefore not be registered.
There is a considerable disadvantage to the clearance method, i.e. that this technique
becomes unreliable when reduced renal function is present.
The dye-dilution method has - in comparison with the clearance technique - the
important advantage of measurements that can be made independently from renal
function.
As with the last method, the gas diffusion technique allows precise perfusion
measurements, even in poorly functioning kidneys.
The latter method - in which the gas is administered by inhalation and the organic-
uptake is calculated from the gasconcentration in the venous blood - is therefore
also called "outflow detection" method.
On the other hand, with the gas wash-out technique, the inert gas is administered
intra-arterially and the absorption by the tissues is registered directly. Therefore this
is described as the "residu detection" method.
The wash-out proces of the Xenon gas in the kidney is briefly explained. The gas
exchange between blood and perfused tissue is based on the Fick principle (1871).
Kety's study (1951) showed that after an intra-arterial bolus injection, the volume of
gas in a homogeneously perfused organ is reduced one-exponential in time.
Plotted semi-logarithmically, the wash-out proces thus forms a straight line. From
the slope of this line and the tissue-blood distribution coefficient, the periusion can
be deducted.
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In heterogeneously perfused tissue, the average perfusion can be calculated —
amongst others — with the compartments analysis. This starts from the principle that
a heterogeneously perfused organ is built up from compartments arranged in paralel
each, with an independent and different bloodsupply.
Such a wash-out curve can be described as the sum of exponential functions, that
can be analysed graphically or numerically into separate components. These data
then present the perfusion in the separate compartments.
Generally — depending on the registration time - a 3 or 4 compartmental model in
the kidney is used.

In Chapter VI the physical, chemical and biological qualities of Xenon-133 are
discussed.
Xenon is a biological inert gas. The physical halflife is 5,27 days. The gas that is
exhailed by the patients has to be trapped. The decay takes place with emittance of
81 KeV gammarays, giving no collimation or shielding problems. A disadvantage is
that Xenon 133 is also a bêtaray emitter and this results in a higher radiation dose to
the patient.

Chapter VII describes the X-ray dose to the cortex, the medulla, the ovary and the
lung after selective administration of the Xenon-gas to the kidney. The radiation dose
appears to be exclusively caused by the bêta-decay. This dose, when compared with
some current diagnostic X-ray examinations, is minimal.

The protocol will be discussed in Chapter VIII. In addition the processing of the
performed diagnostics and clinical information in relation to the perfusion results is
discussed. Finally the composition of patient material is presented. Roughly the
results can be distinguished in four main groups:

1. Patients without nephrosclerosis.
2. Patients with nephrosclerosis.
3. Various correlations.
4. "Dotter" patients, i.e. patients with a renal artery stenosis, who underwent

transluminal angioplasty according to the Dotter procedure.

The results and correlations of the perfusion studies are described in Chapter IX.

Group 1 can be divided according to bloodpressure and group 2 in relation to
occurence of renal functional abnormalities.

1. No nephrosclerosis
a. 13 patients with a normal renal function and normal angiograms in whom the

bloodpressure was normal.
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b. 20 patients with a normal renal function and normal angiograms but with
hypertension.

2. Nephrosclerosis
a. 7 patients with angiographic indications for nephrosclerosis without renal

function abnormalities, but with known long-term hypertension.
b. 5 patients with angiographic indications for nephrosclerosis, and associated

renal function abnormalities and long-term hypertension.

It appears from the results that in these consecutive groups the cortex perfusion, as
well as the average renal perfusion, was considerably reduced.
An exception is - on one hand - the group with an uncomplicated essential
hypertension (lb) and — on the other hand - the nephrosclerosis group without
renal function abnormalities (2a). The perfusion values of these groups are not
significantly different.
In our opinion a reduced perfusion of the peripheral renal vessels will have
consequences for both the treatment and the prognosis of the elevated
bloodpressure.

The average perfusion results appear to decrease in relation to the extent of the
nephrosclerosis, determined by angiography (2c). It has to be mentioned that in 7%
of the studies, the severity of the nephrosclerosis could not be shown with
angiography. In these cases the perfusion results were strikingly low.

In contrast to the studies of Hollenberg (1969) we found poor correlations between
the angiographically determined nephrosclerosis and a number of clinical
parameters (2d).

3. Various correlations
The results of the gas wash-out method were compared with current techniques used
as parameters for renal function (3a):
- intravenous pyelography
- blood chemistries
- renography
No reliable correlation with these techniques are found. Contrary there is good
correlation between the absolute Xenon perfusion values — i.e. the perfusion results
related to the length of the kidney - and the initial uptake during the first 2 minutes
of the renogram.
In our opinion, this result supports the Xenon wash-out technique.

The perfusion results have been correlated mutually as well (3b). Of interest is that
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when deducting the 5-minute values, the statistical reliability decreases as well from
the cortex perfusion as from the cortical fraction. Only the average renal perfusion
remains useful. This apparently contains a small statistical error in comparison with
the cortical perfusion and the cortical fraction, while the systematic error is larger.
A good representative of the average perfusion can be achieved with the simple
analysis of the initial declining part of the curve.

4. Renal artery stenosis
This group of patients, in whom a renal artery stenosis was dilated Iransluminally
according to the Dotter procedure, can be divided as follows:

a. 23 patients in whom Xenon studies were performed before as well as after the
dilatation procedure.

The perfusion results did not have a predictive value in relation to the height of the
diastolic bloodpressure, both before and after the dilatation. After eliminating the
renal artery stenosis, the perfusion curves only showed some correlation with the
possible occurence of complications. The diastolic bloodpressure 6 weeks after
dilatation shows a reasonable correlation with the bloodpressure before dilatation.

b. 13 patients in whom the contralateral non-stenosed kindey was studied.

There appears to be a good correlation between the cortex perfusion of the
contralateral kidney and the decrease in the bloodpressure 6 weeks after dilatation.
The cortical fraction and the angiographically determined nephrosclerosis of the
contralateral kidney on the contrary, do not have a predictive value for
bloodpressure improvement. The cortical perfusion and angiographieally
demonstrated nephrosclerosis of the ipsilaleral kidney, i.e. with the stenosis of the
renal artery, show only some correlation with bloodpressure improvement.

These findings indicate that measuring the cortical perfusion in the contralateral
kidney is a useful contribution to the diagnosis of renovascular hypertension in those
patients who are being considered for transluminal angioplasty.

In Chapter XI each group will be discussed separately and representative cases will
be presented.
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