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Hoofdstuk I. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

In het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis

Utrecht stelt de "sectie in vivo onderzoek" zich tot taak het ontwikkelen van

niet-invasieve diagnostische methoden, waarmee

- bf diagnostische informatie wordt verschaft, die men tot dusver nog niet kon

verkrijgen met een bestaande methode,

- öf diagnostische informatie wordt verschaft, die men tot dusver slechts onder

toepassing van invasïeve en/of voor de patiënt belastende methoden kon ver-

krijgen.

Het werk,dat in dit proefschrift wordt beschreven,was zowel op de eerste als op

de tweede doelstelling gericht.

Het proefschrift heeft tot doelstelling na te gaan, of het mogelijk is met het niet-

invasieve transmissie-onderzoek longvolumina te bepalen voor iedere long apart,

daarmede het indicatiegebied van de voor de patient belastende bronchospirome-

trie verkleinend.

Verder werd overwogen, of wellicht deze mogelijkheden verfijnd en toegespitst

konden worden op gebieden van de long, zodat fysiologische gegevens ook voor

deelgebieden van een long zouden kunnen worden verkregen, hetgeen tot dusver

niet mogelijk was.

De introductie van gammacamera en computer in de Nucleaire Geneeskunde heeft

nieuwe methodieken mogelijk gemaakt, zoals kinetisch-dynamische studies.

Het transmissie-onderzoek van de longen, aut in dit proefschrift wordt besproken,

is een kinetisch-dynamische studie, waarbij men met behulp van een gammacame-

ra de transmissie van gammastralen door de longen bepaalt. Bij dit onderzoek van

de longen bleek de gemeten transmissie te variëren met de ademhaling. De kurve,

die de gemeten transmissie weergeeft als functie van de t i jd , toonde zoveel gel i j -

kenis met het tegelijkertijd opgenomen spirogram, dat dit leidde tot het idee, dat

het wellicht mogelijk zou zijn uit transmissiekurven fysiologische gegevens af te

leiden voor beide longen tesamen en ook voor iedere long apart.
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Bij de experimenten bleken de transmissiekurven van de afzonderlijke longen kwalita-

tief vrij goed overeen te komen met de kurven, verkregen bij bron c'nospi rometri e. Bij

kwantitatieve vergelijkingen echter werden discrepanties waargenomen. Dit leidde

tot de analyse van foutenbronnen en gaf aanleiding tot een nauwe samenwt .ig met

de afdeling Algemene Wetenschappen van de Technische Hogeschool Delft, onderaf-

deling der Wiskunde (Vakgroep Toegepaste Analyse). Uit deze samenwerking ontstond

een nieuw modei, dat de basis vormde voor een berekeningsmethode, waarvan de resul-

taten in goede overeenstemming bleken met de bronchospirometrische bevindingen.

I
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Hoofdstuk I I . LITERATUUROVERZICHT

2.1 . INLEIDING

Bij doorstraling van de thorax met röntgenstralen ontstaan intensiteitswisselingen van de

doorgelaten straling, we Ike met behulp van electronische apparatuur gemeten kunnen

worden. Bij röntgendoorlichting van de thorax ontstaan tijdens in- en exspiratie duide-

lijke verschillen in helderheid. Bij inspiratie neemt de doorgelaten straling toe, het

röntgenbeeld wordt helderder. Tijdens exspiratie is dit juist andersom: de doorgelaten

straling wordt minder, het röntgenbeeid wordt derhalve donkerder. Dit zijn vertrouwde

waarnemingen voor hen die patiënten regelmatig door middel van röntgendoorlichting

onderzoeken. Zo kunnen longgebieden worden gelocaliseerd, waar verminderde venti-

latie bestaat.

Er bestaat over kwantitatieve metingen van de door de longen doorgelaten straling ten

behoeve van ventilatie-onderzoek slechts weinig literatuur. Wel is gescheiden spïrome-

trie toegepast ter bestudering van de ventilatie per long.

De gescheiden spirometrie, door Jacobaeus, Frenckner en Björkman (1932) geïntroduceerd

Is en bronchospi rometr ie genoemd, hee f t sindsdien meerdere technische ve rbe te r ingen onder-

gaan . De eerste bronchospirometr ïsche onderzoek ingen b i j de mens werden v e r r i c h t met

behulp van een dubbe l - l umen bronchoscoop. Een d e r g e l i j k e bronchoscoop werd onder

visuele controle in de trachea gebracht en doorgeschoven tot op de bifurcatie zodanig,

dat simultane registratie van de ademhalingsbewegingen en zuurstofopname van elk der

longen apart mogelijk was. Er bleken een groot aantal technische en praktische bezwaren

te bestaan. Exacte plaatsing van de bronchoscoop bleek moeilijk en het onbuigbare instru-

ment veroorzaakte onbehagen bij de patiënt. Dit laatste leidde tot de ontwikkeling van

flexibele catheters voor bronchospirometrie. Een flexibele dubbel-lumen catheter werd

ontworpen o.a. door Carl ens (1949).

De catheter, welke door Carlens werd ontworpen, is tot op heden de meest gebruikte

catheter. Dit instrument heeft nog steeds nadelen, ofschoon een aantal daarvan door

verbeteringen in constructie werd opgeheven.

Beschrijvingen van vroegere bronchospïrometrische onderzoekingen zijn te vinden in

diverse publicaties, waarvan een fraaie samenvatting werd gegeven door Vil Ie Autio in
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zijn monografie (1957).

In de cardiologie heeft men eerder dan in de pulmonologie gepoogd metingen van

transmissie in de diagnostiek toe te passen.

In 1933 registreerde Kalocsay reed'; dichtheidsverschillen boven het centrum van het

hart. Hij gebruikte daartoe een foio-electrische cel, die hij op een klein fluorescerend

scherm boven het hart bevestigd had.

In 1936 beschreef Heekman een soortgelijke methode die hij actino-cardiographie

ncemde. Bij het onderzoek van Heekman werden de bewegingen van de hartcontouren

geregistreerd.

Marchal registreerde in 1946 aanvankelijk arteriële vaatpulsaties in periphere long-

gebieden. Deze registraties werden verricht door tijdens rontgendoorlichting gebruik te

maken van foto-electrische cellen. Hierbij werden wisselingen in dichtheid waargenomen,

die synchroon verliepen met de ORS-complexen van het tegelijkertijd opgenomen electro-

cardiogram. Uit deze perioden dateren ook soortgelijke onderzoekingen van Chamberlain

(1947), Luisadae.a. (1949), Boonee.a. (1947).

In 1945 maakte Marchal voor dit doeleinde gebruik van een ionisatiekamer. Dit instru-

ment bleek echter weinig geschikt voor klinische toepassing. In 1946 paste deze auteur

daarom een Geigerteller toe, maar ook deze meetmethode voldeed niet.

In 1949 maakte Marchal gebruik van een foto-electrische cel om dichtheidsveranderingen

in longveiden en zodoende de ventilatie te registreren. Marchal noemde deze methode

statidensigraphy . Het doorlichtingsbeeld van de longen werd fotografisch vastgelegd bij

inspiratie en exspiratie. Door technische verbeteringen was men enkele jaren later in

staat om in plaats van statische opnamen dynamische opnamen te maken. Het onderzoek

werd toen dynamische statidensigrafie genoemd. Beschrijvingen van de onderzoekingen

werden gegeven door Kourilsky e.a. (1962) en Marchal (I960).

2.2 HET METEN VAN DE TRANSMISSIE

Voor het meten van de transmissie van ioniserende stralen door de thorax, in dit proef-

schrift kortheidshalve "longtransmissie" genoemd, is een uitwendige stralingsbron nodig.
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De stralen worden öf opgewekt met een röntgenapparaat bf zijn gammastralen, afkomstig

van een buiten de patiënt opgestelde radioactieve bron. Hiervoor zijn verschillende radio-
. . . , . I t , 2 4 1 . 137,. 125.

nucliden gebruikt, n l . Am, Cs en J.

Voor de detectie van de doorgelaten straling werden aanvankelijk Geiger-Mül lerbuizen en

later scintillatiedetectoren gebruikt.

De apparatuur, nodig voor het tellen van het aantal gedetecteerde gammakwanten en de

registratie daarvan,was bij het gebruik van Geiger-Mül lerbuizen zeer eenvoudig en bestond

uit een teller, een ratemeter en een schrijver. Bij gebruik van een scintillatiedetector werd

bovendien gammaspectrometrie toegepast en hiervoor diende een éénkanaals pulshoogte

analysator.

Op deze wijze konden kurves worden verkregen, die wisselingen van de intensiteit van de

doorgelaten straling weerspiegelden.

2.3. FOTO-ELECTRISCHE STATI-DENSIGRAFIE (KOURILSKY EN MARCHAL)

Kourilsky en Marchal (1962) beschreven een methode van transmissie-onderzoek, die zij

foto-electrische stati-densigrafie noemden.

i, Hierbij werden de tijdens röntgendoorlichting bij inspiratie en exspiratie optredende wisse-

lingen in heiderheid van fluorescentiebeelden van de thorax geregistreerd.

2 .3 .1 . Meetmethode van Kourilsky en Marchal

Een röntgenbron zendt intermitterend met een frequentie van 100 Hz straling uit. Deze

straling veroorzaakt op het scherm een fluorescentie beeld, dat dezelfde periodiciteit

vertoont. De patiënt wordt met de borst tegen het doorlichtingsscherm geplaatst. Op het

scherm bevindt zich rechts en links een lichtversterkerbuis. ledere lichtversterkerbuis

zet de ontvangen lichtsignalen om in electronische signalen, waarvan de amplitude recht-

evenredig is met de lichtintensiteit op het róntgenscherm. De amplitudines van hun uit-

gangssignalen werden vastgelegd op fotografisch papier. De rbntgenbuis werd ingesteld

op een energie van 70 keV; de stroomsterkte bedroeg 1mA. De patiënt en de lichtver-

sterkerbuizen zijn dusdanig opgesteld, dat storende lïchtinterval niet kan worden mee-

geregistreerd. De patiënt verricht de bij spirometrisch onderzoek gebruikelijke adem-
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halingsbewegingen, maar is op dit moment niet met de spirometer verbonden. De trans-

missie wordt van iedere long afzonderlijk geregistreerd.

De amplitude van de kurve neemt toe bij inspiratie en af bij exspiratie.

Ter controle van de verkregen gegevens herhaalden de auteurs de proef(waarbij toen

echter de patiënt tijdens de transmissiemeting wel was aangesloten aan een Benedict-

spïrometer. De bewegingen van de spirometerbus en de helderheidswisselingen van het

doorlichtingsscherm werden tegelijkertijd geregistreerd.

2.3.2. Analyse van foto-elecfrische statidensigrafische kurven

De verschillen in amplitude van het statidensigram bij maximale inspiratie en maximale

exspirutie werden in milliliters afgelezen. Hieruit werden de "ventilatie-coëfficiënten"

berekend volgens de formule:

... . r r . . „ amplitude gedurende maximale inspiratie
/entilahe-coëfficiënt" = — ^ — , , -j : , <—.—-r-

amplitude gedurende maximale exspiratie

Er bleek een opvallend goede overeenkomst in vorm tussen het statidensigram en het

spirogram. Kwantitatief bleken de één-seconde-percentages, berekend ' r t statidensigram

en spirogram goed in overeenstemming. De auteurs meenden bij het stafidensigrafie-onder-

zoek zelfs invloeden van psychologische factoren, zoals o.a. nervositeit van de patiënt,

waar te* nemen.

2.4. GAMMA-DENSITOMETRIE VOLGENS HUTCHISON c.s.

Hutchison et al (1971) beschreven in hun artikel de theoretische aspecten van gamma-

densitometrie. Zij construeerden een model, omvattende twee elementen, n l . thoraxwand

en long (Fig. 1.)

Uit de transmissie berekenden zij een "absorptie-dikte-verschil", maar zij z-gen geen

kans hieruit verschillen in longvolumen te berekenen. De auteurs volgden de redenering,

die op de volgende bladzijden is weergegeven.
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Fig. 1. Transmlssie-model van Hutchison e.a. (1971).

Gedurende de ademhaling verandert het volume van het long-

element van VI in V2. De door de straling afgelegde weg in

het longelement verandert daarbij van kl in k2.

Voor de transmissie,uitsluïtend door longweefsel,geldt:

I, = I -eL o

PLkL 0)

In deze en de volgende formules zijn bij de constanten n, p en k de indices ch, T

en L gebruikt.
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Deze indices duiden aan, dat de desbetreffende constante betrekking heeft resp. op de

thoraxwand, op de thorax of op longweefsel.

Verder zijn e-- volgende symbolen gebruikt:"
' - - "" " ~' - .. - -2 -1

I = intensiteit van de opvallende gammastraling (aantal fotonen cm .sec. )
° • _ . : „ „ " ' -2 - l

i = de intensiteit van de doorgelaten straling (aantal fotonen cm .sec. )

H = de massa-absorptie-coëfficiënt

P = de dichtheid (g.cm )

k = de weglengte (cm)

De massa-absorptie-coëfficiënt is gelijk aan het quotiënt van de lineaire verzwakkings-
. 2 -1

coëfficiënt en de dichtheid, heeft de dimensie cm .g en stelt de werkzame doorsnede van

het medium voor bij absorptie van de gammactraling.

Voor transmissie uitsluitend door de thoraxwand geldt:

, , e c h c h
ch o v '

Dit is te herleiden tot:

i .
•• ^ch- Pch'kch = ' " 4

Voor de transmissie door de thorax geldt:

Door substitutie van (3) in (4) ontstaat de formule:

ln~T~ = v p r k i + l n~r
'T L L L i c h



23

De auteurs stellen zich vervolgens een longelement voor, dat van volume verandert

(V1 V_) en zij nemen aan, dat dit gepaard gaat met een verandering van dichtheid

(p. (v) en een verandering in weglengte (k. k„) van de gammastraling in dit

longelement. De intensiteit van de doorgelaten straling verandert daarbij van I . in I _.

Uit (5) volgt, dat voor p geldt:

In | , - In |
P, = ^ r I (6)

Hieruit volgt:

Inl
^ ü L (7)

en

In 1 , - Inl

"2 ïfe (8)

Daar de massa M per longelement constant bl i j f t voor elke waarde van het volume V,

geldt volgens de auteurs:

M M
V, = Pi e n V, = P2

2

Hieruit volgt:

v 2 Pl
\T = T 00)
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Hierin volgens de formules (7) en (8) substituerend, verkrijgt men, daar \i. bij een

volume van V- dezelfde waarde haeft als bij een volume V_:

k2
V l k l • I n l c h - l n l 2

Formule (11) geeft dus het verband tussen de verhouding van twee volumina van een

longelement en de doorgelaten straling.

Bij de uitvoering van de gammadensimetrie kunnen de in formule (11) voorkomende groot-

heden niet ieder afzonderlijk worden gemeten en daarom kalibreerden de auteurs de

apparatuur met een fantoom, dat wat absorptie van gammastralen betreft aequivalent is

aan water.

Deze kalibratie, zo schrijven de auteurs, geschiedt door de dikte van het absorberende

materiaal te variëren, totdat van de invallende straling I de intensiteit I . doorgelaten
o L

wordt.
Dan geldt, de index W gebruikend om het wateraequïvalent materiaal aan te duiden:

I n — = u .p -k (12)
I | W W W

Dit substitueren de auteurs in formule (1) en herleiden dan tot:

Op grond van formule (13) en voor k het symbool D (de dikte van de absorberende laag

van het fantoommateriaal) invoerend, stellen z i j , dat geldt:

PL = TT
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daar p gelijk gesteld mag worden aan 1 en daar n en j i. geacht worden gelijk te zijn.

Hieruit wor Jt op eenvoudige wijze berekend, dat zou moeten gelden:

V k D - D
2 2 1 ch ( 1 5 )

V l k l " D 2 " Dch

je voor-Hierïn is D de gemiddelde dikte van de thoraxwand, zijn D. en D_ de gemiddelde
ch I ^

achterwaartse afmetingen van de thorax bij ademvolume V1 resp. V„ en stellen k en k„

de weglengtes van de gammastraling in het longweefsel voor.

Het is duidelijk, dat formule (15), het resultaat van de beschouwingen van Hutchison c.s.,

geen basis kan vormen voor de berekening van de ventilatie uit transmissie van gammastralen.

In deze formule zijn D , , D1 en D„ onbekend, welke twee laatste immers gemiddelden zijn

voor ieder afzonderlijk gebied van de thorax. Evenmin zijn k. en k~ bekend.

Hutchison c.s. hebben bij hun beschouwing een denkfout gemaakt. Hier wordt niet gedoeld

op formule (14), die blijkens de fout in dimensies in deze vorm niet juist kan zi jn, maar op

de substitutie van formule (12) in formule (1). 1. in formule (1) heeft uitsluitend betrekking

op het zuivere longelement en is dus een hypothetische transmissie-intensiteit, die in geen

l enkele ïn-vïvo meetopstelling kan worden gemeten.

Men kan dus de op het kalibratie-fantoom invallende intensiteit niet verzwakken tot I . ,

want deze is onbekend en kan zelfs niet worden gemeten. De substitutie van formule (12)

in formule (1) is dus niet geoorloofd daar,l . in (12) iets anders voorstelt dan I. in (1).

Men kan zich afvragen, waarom deze publicatie, waarvan wordt aangetoond, dat er prin-

cipiële fouten aan ten grondslag liggen, hier zo gedetailleerd wordt besproken.

De verklaring hiervan is te vinden in het feit, dat de auteurs met de grootheid k ("the

depth of water required to produce an equivalent attenuation of the beam"), bij hun

theoretische beschouwing een begrip invoeren, dat ons op het idee bracht van de "absorptie-

dikte", waarvan de toepassingsmogelijkheden besproken worden in hoofdstuk V I I .
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2.5. DE METHODE VAN FLEMING EN GODDARD

In 1974 publiceerden Fleming en Goddard een artikel, waarin zij stellen absolute regio-

nale longvolumina te kunnen meten met behulp van transmissiescintigrafie.
2 2

Zij gebruikten als stralenbron een vierkant fantoom (14.14 inch = 35,56.35,56 cm ),
99m

waarin Tc-pertechnetaat gelijkmatig was verdeeld.

Voor de detectie van de doorgelaten gammastralen werd een gammacamera gebruikt,

voorzien van een divergerende collïmator. De gammacamera was gedurende de meting

verbonden met een 4096-kanaalsanalysator, die gebruikt werd als geheugen voor opslag

van de meerwaarden, verkregen tijdens een adempauze van 10-20 seconden bij een

ademhalïngsvolurnen, dat gelijktijdig met de transmissie wordt gemeten met een spiro-

meter.

Fleming en Goddard stellen zich de thorax van een man voor als vlak aan de achterzijde

en aan de voorzijde aanvankelijk vlak tussen processus xiphoideus en manubrium sterni.

Voordat het manubrium sterni wordt bereikt, treedt er een gradient op. Van dit punt af

neemt de thorax in het model gelijkmatig in dikte af tot aan het jugulum.

Voor mannen gebruikten de auteurs twee meetplaatsen ter bepaling van de "dikte" (d)

van de thorax, n l . de voor-achterwaartse afmeting van de thorax ter hoogte van de pro-

cessus xiphoideus en de plaats, waar de hierboven aangeduide gradient begint. Voor

vrouwen zijn volgens de auteurs drie metingen voldoende om de "dikte" van de thorax te

bepalen, namelijk ter plaatse van de twee meetpunten, die voor mannen worden gebruikt

en bovendien daar, waar de mamma het dikst is.

Fleming en Goddard geven voor de transmissie (N .) gemeten per gekozen oppervlak van

de long met een "thoraxdikte" d de formule

fS PA ' d)
N A = N . e ^ A 0-6)

A o

Hierin is N de niet-verzwakte straling. Met % wordt de massa-absorptiecoëfficiënt

voor weefsel ("weke delen-weefsel") weergegeven en met p . de gemiddelde dichtheid

van de thoraxweefsels, inclusief de luchthoudende long.
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De auteurs stellen zonder enige verklaring of bewijsvoering, dat voor het met N ,

corresponderende volume lucht geldt

= d .A . (P c - p A ) / p c (17)

waarin p_ de gemiddelde dichtheid is van de gezamenlijke "weke delen-weefsels" en

borweefsel in de thorax.

Op grond van de relatieve hoeveelheden "weke delen-weefsel" en botweefsel in de

thorax schatten zi j de waarde van p_ op 1,04. Door gebruik te maken van materiaal,

dat als equivalent aan "weke delen-weefsel" kan worden beschouwd, werd door hen

^/p berekend.

In de formule 07) is het voor ieder punt mogelijk d te vinden op grond van de "dikte-

metingen" en het aangenomen thoraxmodel.

Voor p_ wordt 1,04 gesubstitueerd en als enige onbekende bli jft P. over. Deze kun-

nen de auteurs berekenen uit hun eerstgenoemde formule, mits N bekend is. Dit
o

probleem losten zi j op door de absorptiecurve, verkregen bij de bepaling van /p te

extrapoleren tot een absorptiedikte gelijk aan nul. Voor deze metingen werd een stra-

lenbron van bekende sterkte gebruikt. Bij onderzoek van een patiënt is de sterkte van

de bron niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij de bepaling van ^ /p en in hun eerste
formule voeren de auteurs voor N een waarde in, die voor de sterkte van de bron

o

werd gecorrigeerd. Daarna bli j f t in de eerste formule alleen p. als onbekende over en

de waarde van p. kan dus worden berekend en daarna worden gebruikt voor de bereke-

ning van V . .

Bij analyse van dit werk van Fleming en Goddard valt een aantal punten op.

- De bepaling van de voor-achterwaartse afmetingen op ieder punt van de thorax is

onnauwkeurig. Voor een man wordt aangenomen, dat de thorax wel craniocaudaal in

dikte wisselt, maar dit niet doet in mediolaterale richting.

Voor de vrouw is de bepaling van de "thoraxdikte" nog onnauwkeuriger: de mammae

worden geacht alleen invloed op de "thoraxdikte" te hebben in craniocaudale richting.

- De waarde voor N , in hun eerste formule gesubstitueerd ter berekening van p . , wordt

bepaald op grond van de verhouding van de in de stralenbron ingebrachte radioactivi-
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teit ten behoeve van het desbetreffende onderzoek van een patiënt en de in de bron

destijds aanwezige activiteit bij de absorptiemetïngen ter bepaling van l^/j . De

hoeveelheid radioactiviteit wordt bepaald met de dosiscalibrator en van deze appa-

ratuur is bekend, dat de nauwkeurigheid van de meting op + 10% geschat mag worden.

De fout, die men bij de berekening van de verhouding van twee aldus bepaalde acti-

viteiten maakt, kan derhalve variëren tussen -18 en +22%.

• In werkelijkheid kan de fout, die bij de substitutie van N mogelijk is, zelfs nog

groter zi jn.

Impliciet hebben de auteurs aangenomen, dat de gevoeligheid van de metingen, uit-

gedrukt in het aantal geregistreerde impulsen als percentage van het aantal opvallende

gammakwanten, bij alle metingen even groot is en steeds dezelfde is als bij de absorp-

tiemeringen ter bepaling van H/, . Dit is zeker niet het geval. Het is in tegendeel wel

zeker, dat de bij de detectie toegepaste spanning op de lichtversterkerbuizen niet bij

alle metingen precies dezelfde is en dat de plaatsing van het energievenster in het

spectrum van de doorgelaten stralen (zie 3.1.) niet steeds dezelfde is.

- In hun tweede formule gebruikten de auteurs het symbool A voor het objectoppervlak,

dat met één beeldelement (pixel) overeenkomt. Zi j gebruikten echter een divergerende

collimator en A is dus per pixel niet constant en evenmin even groot voor iedere pixel.

Het objectoppervlak, waarmede een pixel overeenkomt bij gebruik van een divergeren-

de collimator hangt namelijk af van de divergentie - en deze wisselt per collimatorka-

naal al naar de plaats van het kanaal - en per kanaal van de afstand van het object

tot de detector.

Men mag dus geen constante waarde voor A aannemen. De auteurs schrijven wel, dat

er gecorrigeerd wordt voor de variatie van A al naar de plaats van dit kanaal in de

collimator, maar zij corrigeren niet - en dit is ook onmogelijk - voor de gemiddelde

afstand tot de detector van alle beschouwde objectvlakken voor iedere pixel.

- Voor een nadere analyse van hun tweede formule voeren wij de volgende herleiding uit.

V . = d . A . ( p - p )/p O7)

VA = d.A.O - * * ) 08)
A PC
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De gemeten plaatselijke "thoraxdikte" wordt dus voor iedere pixel gecorrigeerd met

een constante factor, waarvan de waarde eenvoudig kan worden berekend door voor

p de door de auteurs opgegeven waarde van 1,04 te substitueren. De correctiefac-

tor is dus voor iedere pixel gelijk en bedraagt 1 - P./ l ,04 = 1 - 0,96 P. .

De auteurs hebben dus impliciet een correctie ingevoerd voor het feit, dat in de door

de stralen doorlopen weglengte ook een weglengte in longlucht is begrepen, waarin

geen absorptie van gammastralen plaatsvindt. Fleming en Goddard passen bij deze

correctie voor de weglengte in longlucht voor iedere pixel dezelfde waarde toe en

impliciet hebben zij bij hun afleiding een model gebruikt, waarin per pixel de gamma-

stralen een luchtweg doorlopen, die in lengte een vast percentage van de plaatselijke

thoraxdikte bedraagt. Daar de "dikte van de thorax" in hun model weinig varieert,

ziet een long er in hun model vrij vlak uit: de luchtweg varieert in dit longmodel

plaatselijk slechts weinig.

De auteurs hebben dus een lengte van de luchtweg aangenomen, die per pixel weinig

wisselt en derhalve bij benadering beschouwd kan worden als een gemiddelde luchtweg.

Het is duidelijk, dat hierdoor de methode van Fleming en Goddard niet toegepast kan

worden voor regionale gebieden in een long.

De auteurs vermelden in hun publicatie dan ook geen resultaat van een berekend regio-

naal longvolumen.

- De auteurs beweren uit slechts één enkele transmissiemeting - dus zonder bepaling van

een verschil in transmissie bij twee verschillende respiratietoestanden - een absoluut

volumen te kunnen berekenen. Het berekende volumen vergelijken zij met de op het

gelijktijdig opgenomen spirogram afgelezen waarde. Een spirogram echter weerspiegelt

niet een absoluut volumen, maar een volumenverschil. Men moet dus concluderen, dat

bf de auteurs menen uit één enkele transmissiemeting een volumenverschil te kunnen be-

palen bf dat zi j een absoluut volumen bepalen, dat ten onrechte wordt vergeleken met

een volumenverschil, aangegeven door het spirogram.

- De auteurs schrijven, dat "regional lung ventilation is displayed by subtracting

transmitted counts at residual volume from those at total lung capacity".

Zij nemen dus aan, dat ventilatie rechtevenredig is met de transmissie, hetgeen onjuist

is (zie hoofdstuk IV)-
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Potchen e.a. (1970) beschrijven kurven verkregen met gammacamera en computer,

waarin de transmissie van gammastralen tijdens ademhalingsbewegingen wordt weer-

gegeven. Ofschoon zi j in de titel van hun artikel een kwantitatieve studie suggereren,

komen zij in de publicatie niet verder dan iso-contour lijnen, die punten van gelijke

transmissie verbinden. Zi j vermelden dat "the mass of information thus obtained

becomes difficult to interpret". Tot kwantitatieve gegevens betreffende de longfunctie

komen zij niet.

Steiner e.a. (1960) registreren met behulp van een lïchtversterkerbuïs de transmissie

van röntgenstralen door de thorax. Zij suggereren, dat de ventilatie in een gebied van

de long bestudeerd zou kunnen worden door locale wisselingen in dichtheid te correleren

met gelijktijdig vastgelegde spirometerkurven. Ook hun lukte het niet een kwantitatieve

uitspraak omtrent longfunctie te doen. Dezelfde opmerking geldt voor Small e.a. (1964).

Sutherland e.a. (1972)verrichtten een fluorodensïtometrïsch onderzoek bij patiën-

ten met asthma bronchiole. Zi j vermelden een goede overeenkomst tussen het één-seconde-

percentage en densitometrie. Zij gebruiken de densitometrie voor het aantonen van regio-

nale obstructie in de luchtwegen en achten densitometrisch onderzoek geschikt voor semi-

quantïtatieve meting van regionale obstructie van luchtwegen bij patiënten met asthma

bronchiole. Zij ondernemen geen poging tot het bepalen van regionale longvolumina.
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Hoofdstuk I I I . BESCHRIJVING VAN DE BIJ HET LONGTRANSMISSIE-ONDERZOEK

TOEGEPASTE MEETMETHODIEK

Ter verheldering van de technische aspekten van de meetmethodiek worden hier eerst

enkele elementaire feiten uiteengezet, voornamelijk betrekking hebbende op de wissel-

werking van gammastralen en materie.

3 .1 . ENKELE FYSISCHE GEGEVENS BETREFFENDE GAMMASTRALING

Gammastraling ontstaat als gevolg van processen in een atoomkern. Evenals röntgen-

straling is ook gammastraling een elektromagnetische tri l l ing.

In tegenstelling tot röntgenstraling is gammastraling monochromatisch.

Bij het transmissie-onderzoek van de longen, zoals dit in dit proefschrift wordt behandeld,

bestudeert men de wisseling van de doorgelaten straling als funktie van de ademhaling.

Het percentage, dat van de opvallende straling bij transmissie wordt gedetecteerd, is in

sterke mate afhankelijk van de wisselwerking van de gammastraling met de materie van

het doorstraalde gebied, in ons geval derhalve de thorax.

De voornaamste processen, die bij de wisselwerking tussen gammakwanten en materie een

rol spelen,zijn:

- het foto-elektrisch effekt,

- het Compton-effekt,

- paarvorming.

Bij al deze drie effekten treedt ionisatie op, d.w.z. het wegslaan van een schilelektron

uit zijn baan.

Bij het foto-elektrisch effekt draagt - afgezien van de energie ter overwinning van de

bindingsenergie - het gammakwant al zijn energie over aan het elektron: het gammakwant

wordt dus in zijn totaliteit geabsorbeerd.

Bij het Compton-effekt treedt ook ionisaüe op, maar het gammakwant draagt niet zijn

gehele energie over aan het vrijgemaakte elektron. Slechts een deel van de energie van

het gammakwant wordt omgezet in de kinetische energie van de elektron. Er bli jft na deze
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ionisatie een gammakwant over met een kleinere dan de oorspronkelijke energie en dit

foton plant zich bovendien in een andere dan de oorspronkelijke richting voort. Men

heeft hier dus te maken met verstrooide straling.

De paarvorming kunnen wij hier buiten beschouwing laten, daar deze slechts kan op-

treden bij een energie van het gammakwant hoger dan 1,02 MeV. Een dergelijk grote

energie is ongeschikt voor nucleair geneeskundig onderzoek.

Radionucliden, die dergelijke gammakwanten uitzenden, worden dan ook in de nucle-

aire geneeskunde niet toegepast.

Bij ons onderzoek wordt gebruik gemaakt van scintillatie-detectie. Hierbij reageert

gammastraling met een NaJ-kristal, geactiveerd met sporen Thallium. Bij de wisselwer-

king van een gammakwant met dit kristal ontstaat een lichtflits, waarvan de helderheid

rechtevenredig is met de energieoverdracht in het kristal.

Bij het Compton-effekt is deze energieoverdracht niet maximaal. Een lichtflits, opgewekt

door een Compton-effekt,heeft derhalve een kleinere intensiteit dan een lichtflits, ver-

oorzaakt door een foto-elektrisch effekt.

Het kristal is optisch gekoppeld aan de fotocathode van een lichtversterkerbuis. Onder

invloed van lichtflitsen komen electronen vrij uit deze fotocathode. In de lichtversterker-

t buis bevindt zich een aantal dynoden, die onderling 100 tot 150 Volt in spanning ver-

]' schillen. Door deze toenemende spanningen worden de electronen, vrijgemaakt uitde

fotocathode, versneld en hierbij worden trapsgewijs steeds grotere aantallen electronen

vrijgemaakt. Het resultaat hiervan is;dat aan de uitgang van de lichtversterkerbuis een

elektronische puls ontstaat, waarvan de amplitude rechtevenredig is met de energieover-

dracht in het kristal. Het spectrum van electronenpulsen aan de uitgang van de licht-

versterkerbuis weerspiegelt derhalve getrouw het spectrum van de energieoverdrachten in

het kristal.

Wij zijn bij ons onderzoek alleen geïnteresseerd in nïet-verstrooide straling. Het Compton-

effekt wordt veroorzaakt door verstrooide straling en kan derhalve worden beschouwd als

ruis, die gesuperponeerd is op het signaal, dat wij willen detecteren. Langs elektronische

weg is het mogelijk tegen deze ruis te discrimineren. Hiertoe wordt het uitgangssignaal

van de lichtversterkerbuis gevoerd naar de ingang van een pulshoogte-analysator of één-

kanaalsdïscriminator. De werking van een éénkanaalsdiscriminator kan men zich als volgt
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voorstellen: twee elektronische drempels bepalen welk deel van het spectrum der uit-

gangspulsen van de lichtversterkerbuis tot registratie wordt toegelaten. Slechts pulsen,

die een grotere amplitude hebben dan overeenkomt met de "onderdrempel" en bovendien

een kleinere amplitude dan overeenkomt met de "bovendrempel",worden ter registratie

doorgelaten. De "afstand" tussen "onder- en bovendrempel" noemt men de "kanaalbreedte"

of "vensterbreedte". In de praktische uitvoering van de apparatuur kan men zowel de

breedte als de ligging van het kanaal naar wens instellen.

De gammafotonen worden deels geabsorbeerd in het doorstraalde medium. De transmissie

wordt dus beïnvloed door deze absorptie. Uit het bovenstaande is het duidelijk, dat wij

bij ons transmissie-onderzoek te doen hebben met absorptie door het foto-elektrisch effekt

en absorptie door het Compton-effekt en dat wij dus in feite rekening dienen te houden met

absorptie-co'éffici'énten voor foto-elektrische effekten en voor Compton-effekten. Afhanke-

lijk van de energie van het gammakwant en Z, het rangnummer in het periodieke systeem

van het desbetreffende element, kan één van de bovengenoemde typen van interakties

dominant z i jn.

Dit wordt weergegeven in Fig. 2.
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Fig. 2. Relatief belang van foto- en Compton-interactie en paarvorming.
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3.2 BESCHRIJVING VAN DE APPARATUUR

In de meetopstelling voor het onderzoek, dat het onderwerp van dit proefschrift is, wordt

een uitgebreid instrumentarium toegepast. Dit is noodzakelijk, omdat dit onderzoek beoogt

uit transmissiegegevens quantitatïeve gegevens te verkrijgen betreffende de ventilatie en

de daarbij betrokken longvolumina. Daar het bovendien van het begin af in de bedoeling

lag ook informatie te verkrijgen aangaande de regionale verdeling van de ventilatie, werd

een gammacamera gekozen als detectiesysteem en deze werd gekoppeld aan een computer

on-line.

De combinatie van gammacamera en deze computer voldoet aan de voorwaarden, die men

voor de hïerbedoelde studie moet stellen : het detectiesysteem is snel genoeg om snelle

wisselingen van de verdeling van de doorgelaten straling analoog af te beelden, de computer

is in staat tot snelle gegevensverzameling ("data acquisitie on-line") en tot analyse van de

geregistreerde digitale gegevens en is van de hiervoor noodzakelijke randapparatuur voorzien,

zoals magneetschijven, oscilloscoop en lichtpen. De voor deze analyse benodigde speciale

programmatuur werd in ons instituut door Ing. de Graaf geschreven.

De in ons instituut voor het longtransmissie-onderzoek toegepaste apparatuur omvat een

gammacamera van het Anger-type, een spirometer en een computer, die on-line met elkaar

zijn verbonden. De gammacamera, als beeldvormend systeem in de nucleaire geneeskunde in

gebruik voor de bestudering van fysiologische en pathologische processen, is complex van

opbouw en maakt van een driedimensionale verdeling van radioactiviteit een tweedimensio-

nale afbeelding.

De opbouw van een dergelijk beeldvormend systeem kan in het volgende blokschema worden

weergegeven (zie Fig. 3.) .

Enkele onderdelen van de meetopstelling worden besproken.

3 . 2 . 1 . De col limator

Een collimator verhindert(dat gammastraling, afkomstig van buiten het gewenste gebied, de

detector bereikt en bestaat uit een dikke loden omhulling, waarin een groot aantal kanalen

zijn uitgespaard. De collimator die bij ons onderzoek wordt gebruikt bevat 4000 aan elkaar

evenwijdige kanalen, van elkaar gescheiden door loden tussenschotten ("multichannel-

parallel hole-high resolution collimator").
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i
Fig. 3. Blokschema van een gammacamera.

De afbeelding toont schematisch collimator (1), detectorkristal (2),

lichtversterkerbuizen (3), voorversterker (4), weerstandennetwerk (5),

versterker (6), optelschakeling (7), pulshoogte-analysator (8), reken-

circuit (9) en oscilloscoop (10).
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3.2.2. De gammacamera

De detector van de gammacamera (Searle, type Pho/Gamma LFOV) bestaat uit een met

sporen Thallium geactiveerd NaJ-kristal, waaraan 37 lichtversterkerbuizen optisch zijn

gekoppeld. De gammastralen, die in wisselwerking treden met het kristal, wekken daar-

in lichtflitsen op en deze worden door de lichtgevoelige laag van de fotocathode van de

lichtversterkerbuizen omgezet in elektrische impulsen en daarna in de dynodes van de

lichtversterkerbuizen aanzienlijk versterkt. Als men één lichtflits (scintillatie),afkomstig

van een bepaalde plaats van het kristal(op zijn "elektronische" weg volgt, dan komen

wij tot de volgende beschouwing: elke scintillatie wordt waargenomen door 37 lichtver-

sterkerbuizen, die in hexagonale opstelling zijn gegroepeerd.

Op de gesommeerde uitgangspulsen van de lichtversterkerbuizen wordt gammaspectrome-

trie toegepast: zij worden geleid naar de ingang van een éénkanaalsdiscriminator en

hierin ontstaat het "Z-signaal", wanneer een foto-elektrisch effekt wordt gedetecteerd.

Door een juiste keuze van de kanaalbreedte en het energiegebied kan men metingen ver-

richten "in de fotopïek", d.w.z. grotendeels verstrooide straling (Compton-effekt) van

meting en registratie uitsluitend.

In de gammacamera, gebruikt in ons instituut, kan de instelling van de kanaal ligging en

kanaalbreedte semï-automatïsch geschieden met behulp van een schakelaar, de "press to

peak "-schakel aar. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt bij de experimenten, be-

sproken in hoofdstuk VI I I . Via een elektronische schakeling ontstaan uit de uitgangspulsen

van de 37 lichtversterkerbuizen vier signalen. Deze vier signalen bevatten de informatie

over de plaats van de scintillatie in het kristal. Deze signalen worden verder versterkt en

als "positievoltages" geleid naar de platen van een oscilloscoop, waarvan de elektronen-

bundel iedere keer wordt getriggerd, wanneer een Z-signaal ontstaat, d.w.z. wanneer

niet-verstrooide straling is gedetecteerd. De plaats, waar op het scherm van de oscillos-

coop een lichtflits ontstaat, wordt bepaald door de positievoltages, ook wel de "X-Y-

signalen" genoemd.

Laat men de lichtflitsen, ontstaan op het scherm van de oscilloscoop, inwerken op een

fotografische plaat, dan wordt daarin een beeld opgebouwd, dat bij een emissie-onderzoek

de driedimensionale verdeling van de radioactiviteit tweedimensionaal weergeeft en bij on:
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onderzoek de transmissie door the thorax tweedimensionaal afbeeldt.

3.2.3. Koppeling van gammacamera en computer

Zowel het Z-signaal als de positiebepalende pulsen worden via een interface geleid

naar een computersysteem. De X-Y-signalen zijn analoge signalen en worden in het

interface door ADC's (anaioog-digitaal-converters) in digitale X- en Y-signalen

omgezet.

Stelt men zich het geheugen voor als te zijn opgebouwd uit geheugenplaatsen

("woorden"), die in een tweedimensionale matrix zijn gerangschikt, dan kan men de

digitale X- en Y-signalen opvatten als X- en Y-coördinaten, die telkens aangeven

welk "woord" geadresseerd moet worden. Telkens wanneer in de gammacamera een

foto-elektrisch effekt is gedetecteerd, prikkelt het Z-signaal via het interface de

computer tot een actie, waarbij in de geheugenplaats, die geadresseerd is door de X-

Y-signalen, de waarde 1 wordt bijgeteld. Op deze wijze kan een digitaal beeld wor-

den opgebouwd, waarvan ieder beeldelement (pixel) overeenkomt met de inhoud van

iedere bij de beeldvorming gebruikte geheugenplaats.

In Fig. 3 . 1 . is schematisch weergegeven, waaruit de computerconfiguratie bestaat.

In Fig. 3.2. zijn te onderscheiden:

- HP-2100-minicomputer;

- de magneetband en magneetschijf voor opname en verwerking;

- de oscilloscoop,waarop beelden van de op schijf opgeslagen gegevens zichtbaar gemaakt

kunnen worden; bovendien is de oscilloscoop voorzien van een lichtpen, waarmee op het

oscilloscoopscherm "regions of interest" (ROI) in het beeld kunnen worden getekend;

- het terminal, dat gebruikt wordt bij het verwerken van de beschikbare gegevens;

- de regeldrukker.
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Fig. 3.1 . Schema van de computerconfiguratie.

Fig. 3.2. De computerconfiguratie (zie tekst).
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3.2.4. Spirometer

Een spirometer bestaat uit een-cylindervormige gasklok afgesloten door een waterslot.

Tijdens de in- en uitademing is de patiënt verbonden met deze cylindervormige klok

door een slangensysteem, voorzien van kleppen,die slechts gasstroom in één rich-

ting toelaten.

De uitgeademde koolzuur wordt geabsorbeerd. Het reservoir met het absorbens be-

vindt zich in de inademingstak van het circuit. De klok wordt gevuld met zuurstof.

Na iedere spirometrie wordt de gasklok geheel leeggedrukt en opnieuw gevuld. Op

deze wijze wordt de uitgeademde stikstof zo goed mogelijk verwijderd.

De volumeverandering van het gasmengsel in de klok, veroorzaakt door de ademhaling

van de patiënt, brengt de klok in beweging. Met behulp van een schrijver worden de

bewegingen van de gasklok in vertikale richting opgetekend op bewegend papier. De

klok en schrijver zijn met behulp van contragewichten met elkaar in evenwicht. De

grootte van de verplaatsing van de schrijver op het papier is een maat voor de volume-

verandering van de klok. Het papier beweegt met een constante snelheid in horizontale

richting, zodat ook de tijdjWaarin deze volumeverandering plaatsvindt,kan worden ge-

1 meten. De spirograaf en de longen van een patiënt vormen een gesloten systeem.

Meting volumina

De verplaatsing van de schrijver van de spirograaf in vertikale richting wordt gemeten.

Vermenigvuldiging van het aantal gemeten millimeters met de ijkfactor van de klok

geeft de volumeverandering in de klok. De ijkfactor wordt opgegeven door de fabrikant

van de spirograaf. Men heeft de keuze uit twee snelheden waarmee het papier in

horizontale richting voortbeweegt:

a) 60 mm/minuut,

b) 20 mm/seconde.

Het volumefdat een bepaalde hoeveelheid gas (massa) inneemt, is afhankelijk van de

temperatuur en de druk van dat gas. Met de spirograaf worden de volumeveranderingen

gemeten van het gasmengsel in de gasklok.
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Deze volumeveranderingen worden veroorzaakt door een hoeveelheid gas,die afkomstig

is van de longen van de patiënt. Tussen de patiënt en de spirograaf heerst een tempera-

tuurverschil ,waardoor de hoeveelheid gas(afkomstfg uit de longen van de patiPntfin de

gasklok van de spirograaf een ander volume inneemt.

Aangezien de meetmethode bestemd is voor het verkrijgen van gegevens omtrent de

grootte van gasbevattende ruimten in de long, moet voor deze invloed van de tempera-

tuur een correctie worden aangebracht. Tevens kan dan rekening worden gehouden met

het volume en de partiële druk van de waterdamp, die zich in het gasmengsel bevindt.

Daar de barometerdruk in beide ruimten (longen en spirograaf) vrijwel dezelfde is bij

geopende glottis en stilstaande ademhaling, kunnen verschillen hiervan verwaarloosd

worden.

De omstandigheden#waaronder het gasvolume in de gasklok van de spirograaf zich bevindt,

worden aangeduid met de letters ATPS. Men verstaat hieronder: omstandigheden bij

"ambient temperature and pressure" (d. i . bij kamertemperatuur en de barometerdruk zoals

die op dat ogenblik is) en "saturated" (d.w.z. volledig verzadigd met waterdamp bij

kamertemperatuur).

De omstandigheden van het gasvolume in de longen worden aangeduid met BTPS; d . i . bij

een lichaamstemperatuur van 37 C, een barometerdruk zoals die op het ogenblik van

de meting is en volledig verzadigd met waterdamp bij 37 C. Met de spirograaf meten wij

dus de grootte van de gasvolumina onder ATPS-omstandigheden. Wij hebben in-vivo

echter te doen met deze volumina onder BTPS-omstandigheden. Omrekening van ATPS

naar BTPS is derhalve nodig. Deze omrekening geschiedt met behulp van een correctie-

factor, die te vinden is met behulp van tabellen of nomogrammen. Men vermenigvuldigt

het gemeten ATPS-volume met de correctiefactor.

3.2.5. Koppeling van spirometer en computer

Ook de spirometer is via het interface verbonden met het computersysteem. Daartoe zijn

in ons instituut een potentiometer en een gelijkspanningsbron gekoppeld aan de spirometer-

bus. Op deze wijze worden de bewegingen van de cylinder omgezet in analoge elektrische

signalen. Deze worden in het interface met behulp van een ADC gedigitaliseerd en simul-

taan met de transmissiegegevens in de computer ingevoerd.
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3.2.6. De stralingsbron (Het "Egale Fantoom")

99m
Het transmissie-onderzoek geschiedt met de gammastraling van Te.

Het radionuclide Te wordt in de nucleaire geneeskunde als fotonenbron voor diagnos-

tische doeleinden op uitgebreide schaal toegepast. Het heeft gunstige eigenschappen,

zoals een halveringstijd van 6 uur, een gamma-energie van 140 keV en de afwezigheid

I van bêtasrraling.

Dit radionuclide wordt verkregen door elutie van een radionuclide-generator, die

Molybdeen-99 bevat. Het radionuclide wordt verkregen in de vorm van pertechnetaat,

dat als oplossing eveneens geschikt is voor intracorporale onderzoekingen. ~

De keuze viel op Te om een aantal redenen: de energie van de gammafotonen is

groot genoeg om absorptie in de ribben niet van storende invloed te doen zi jn, maar

niet zo groot,, dat collïmatie moeilijk wordt of efficiënte detectie onmogelijk is. Verder
99m

is Te aantrekkelijk, omdat het in een afdeling voor nucleaire geneeskunde steeds

voorradig is en geen problemen levert betreffende de afvoer van radioactief afval. Het
oo

Te bevindt zich als waterige pertechnetaatoplossing in een speciaal voor dit doel

uit perspex vervaardigd schijfvormïg fantoom. De afmetingen en constructie daarvan zijn
99m

t dusdaiiig, dat na vulling met water, waarin 40 mG Tc-pertechnetaat egaal is verdeeld, ^

\\ een niet-lekkende stralingsbron wordt verkregen met een middellijn (45 cm), die 7 cm s'

groter is dan de diameter van het gezichtsveld van de gammacamera. Het Tc-pertech-

netaat wordt met behulp van ultrageluidstrillingen egaal verdeeld in het water, waarmede

het fantoom is gevuld. Op deze wijze ontstaat een stralingsbron, waarin de radioactivi-

teit homogeen is verdeeld en aan het oppervlak waarvan de intensiteit van de gamma-

straling uniform is. Dit fantoom wordt hier verder aangeduid als het "egale fantoom". Een

hiertoe omgebouwd statief doet dienst als houder voor het "egale fantoom", dat geheel is

omhuld door loodplaten in de vorm van een cassette. Voor het gebruik wordt de voorzijde

van deze cassette weggeschoven.

Bij het transmissie-onderzoek wordt aan de patiënt geen radiopharnacon toegediend. Deze

methode levert derhalve geen problemen op, die inherent zijn aan de toediening van macro-

aggregaten of microspheren, zoals het verhoogde risico van micro-embolïeën, antïgene

werking of pyrogeniteit.
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Omrekening van de sterkte van de stralenbron in de thans verplichte SI-eenheden kan

geschieden met het onderstaand overzicht.

1 Ci = 37.109Bq = 37GBq (GBq= gigaBecquerel)

1 mCi = 37.10 Bq = 37 MBq (MBq= megaBecquerel)

1 rad = 0,01 Gy.

3.2.7. Instellen van de apparatuur

De apparatuur moet worden ingesteld alvorens het onderzoek daadwerkelijk kan worden

uitgevoerd.

Hierbij is het niet voldoende,dat de pulshoogte-analysator wat plaats en breedte van het

energievenster betreft wordt ingesteld op de energie van de gammastraling, maar daarna

is het ook nodig de homogeniteit van de beeldvorming te controleren. Door een onderling

verschil in responsie van de lichtversterkerbuizen kan namelijk een verstoring van de uni-

formiteit in de beeldvorming optreden.

Voorde "uniformiteitscontrole" wordt het in 3.2.6. besproken "egale fantoom" gebruikt.
99m

Nadat de pulshoogte-analysator is ingesteld op de fotopiek van Te wordt met behulp

van gammacamera en computer tegelijkertijd een analoog en een digitaal beeld vervaar-

digd van het "egale fantoom". De uniformiteit van de beeldvorming wordt gecontroleerd

door inspectie van het analoge beeld en zonodig door analyse van de digitale gegevens.

De maximale tijdsduur van het onderzoek wordt via de "preset-timé"-schakelaar ingesteld

op 80 seconden. De opname stopt automatisch na het verstrijken van de tijdslimiet. Dit

moment wordt door een zoemtoon hoorbaar gemaakt. De meeste onderzoeken duren korter

dan 80 seconden.

De potentiometer, die gekoppeld is aan de spirometerbus, wordt aangesloten op de ingang

van de analoog digitaal converter en tenslotte worden via het bij de gammacamera opge-

stelde terminal administratieve gegevens in de computer ingevoerd, zoals o.a. naam en

geboortedatum van de patiënt.

3.3. POSITIONERING VAN DE PATIENT

De patiënt werd bij het transmissie-onderzoek, waarvan de resultaten zijn besproken in

hoofdstuk V, in zittende houding onderzocht, waarbij de rug in contact was met de coll i-

f
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Fig. 5. Schematische weergave van een soortgelijke opstelling als in

Fig. 4. De patiënt is geintubeerd en verbonden met twee

spi rometers.
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Hoofdstuk IV. EERSTE BENADERINGSWIJZE EN DE DAAROP BERUSTENDE

ANALYSEMETHODEN

4 . 1 . INLEIDING

Het is begrijpelijk, dat wij bij de ontwikkeling van een algoritme ter berekening van

longvolumina uit transmissiekurven grote moeilijkheden ondervonden. Er werd immers

geprobeerd een driedimensionale grootheid, uitgedrukt in een eenheid met de dimen-

sie van cm , te berekenen uit een tweedimensionale weergave, waarvan de inhoud van

ieder beeldelement is uitgedrukt in pulsen per tijdseenheid (dimensie t ).

Bij de ontwikkeling van het algoritme, dat de basis vormde van de eerste versie van het

computerprogramma LOTR (een acroniem voor longtransmissie),werden dan ook vereen-

voudigingen ingevoerd, die later niet overeenkomstig de werkelijkheid bleken te zijn.

Er werd daarbij uitgegaan van het volgende model.

4.2 MODEL

Wij beschouwen een gebied in de longen, gearceerd aangegeven in Figuur 6, dat zich

in het gezichtsveld van de gammacamera projecteert als een cirkel.

De transmissie via het beschouwde longgebied wordt grotendeels bepaald door de daarin

aanwezige hoeveelheid weefsel. Dit impliceert, dat de aard van dit weefsel geen signi-

ficante invloed heeft op de transmissie en dat derhalve de 140 keV-gammastraling in de

ribben niet significant meer wordt geabsorbeerd dan in andere weefsels van de thoraxwand.

Het beschouwde weefselvolume is bij benadering cylindervormig. De afstand van de schijf-

vormige stralenbron tot de collimator is constant en de patiënt zit zo goed mogelijk ge-

fixeerd met de rug tegen de collimator, m.a.w. afgezien van ademhalingsbewegingen is

de geometrie van de meting constant.

Een toename van de transmissie kan alleen worden veroorzaakt doordat uit het beschouwde

longgebied weefsel verdwijnt en wordt vervangen door meer luchthoudend weefsel. Zou

het absorberende weefsel zich bij de ademhaling alleen langs de sagittale as verplaatsen,

dan zou door de overigens constante geometrie van de meetopstelling geen verandering
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in transmissie kunnen optreden. Men moet dus wel aannemen, dat de veranderingen in

transmissie bij de ademhaling berusten op verplaatsing van weefsel in mediolaterale en

craniocaudale richtinc en vice versa, waarbij de plaats van het uit het beschouwde

gebied verdwijnende weefsel door lucht wordt ingenomen. Hiermede werd in het voor

de analyse van de transmissiegegevens vervaardigde computerprogramma LOTR reke-

ning gehouden door de ROI zo goed mogelijk de bewegingen van het longweefsel te

doen volgen ("bewegende ROI")-

Fig. 6. Schematisch zijaanzicht van het beschouwde gebied (gearceerd

weergegeven).

A. gammacamera

B. col limator

C. patiënt

D. schijfvormige stralingsbron.
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Het totale volume lucht in het beschouwde thoraxgebied geven we aan door V, waarbij

de indices e en i op exspiratie respectievelijk inspiratie duiden en wij voeren de

variabele f in, die de "toestand van de thorax" beschrijft, zoals deze tijdens de

ademexcursies wordt weerspiegeld in het spirogram.

In het bovenstaande werd betoogd, dat de samenstelling van de absorberende weefsel-

laag tijdens de ademhaling varieert. Deze verandering ir\ de "toestand van de thorax"

wordt weerspiegeld in de variabele f, waarvan wij bij de vergelijking van transmissie-

kurve en spirogram aannemen, dat deze het door ons beschouwde deel van het ademha-

lingsproces lineair beschrijft.

De transmissie wordt mede befnvloed door het weefsel in de thoraxwand. Zit de patiënt

met zijn rug tegen de gammacamera, dan is de op de long invallende gammastraling

door absorptie in de voorste thoraxwand verzwakt ten opzichte van de op de thoraxwand

invallende gammastraling.

Evenzo is de gammastraling, die op het detectie-collimator systeem invalt, verzwakt

ten opzichte van de uit de long uittredende gammastraÜng door absorptie in de achterste

thoraxwand. Indien de absorptie in de achterste en voorste thoraxwand in het gezichts-

veld van de gammacamera als homogeen verdeeld kan worden beschouwd, dan mag bij

i

p mathematische analyse de intensiteit van de "op de longen invallende straling" als een

constante fractie worden beschouwd van de intensiteit van de gammastraling op ieder

punt van de gehele thoraxwand.

Deze hypothese werd getoetst met enkele experimenten. Daartoe werd een met water

gevulde bak geplaatst tussen de gammacamera en het reeds eerder beschreven schijfvor-

mig "egale fantoom". De transmissie werd analoog geregistreerd op polaroid film en

tegelijkertijd digitaal in de computer geregistreerd. Daarna werd onder handhaving van

de geometrie van de meetopstelling een thorax-skelet in het waterbad gebracht. Ook

van deze opstelling werd de emissie analoog en digitaal geregistreerd. Bij vergelijking

van de digitale uitkomsten bleek, dat in beide gevallen de emissie homogeen over het

gezichtsveld was verdeeld en dat in ieder punt van de digitale matrix een aantal impul-

sen werd geregistreerd, dat bij de meting van het skelet een constante fractie bedroeg

van het aantal, dat bij de meetopstelling zonder skelet werd verkregen.

Vervolgens werden in het skelet ter imitatie van de longen twee met lucht gevulde

ballonnen aangebracht. Ook met deze proefopstelling werd de transmissie analoog en
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digitaal geregistreerd en ook thans kon geen duidelijke storende invloed van het thorax-

skelet worden waargenomen.

Wij nemen aan,dat ook bij de longtransmissie een variabele denkbaar is, die het adem-

halingsproces weerspiegelt en bovendien nemen wij arbitrair aan, dat deze variabele

in het bereik van de longtransmissiekurve een lineaire functie weergeeft. Daar wij op

grond van de bovenstaande experimenten mogen concluderen, dat de absorptie in de

thoraxwanden geen storende invloed heeft op de verdeling van de transmissie, mogen

wij aannemen, dat de zojuist genoemde variabele het ademhalingsproces beschrijft,

alsof de transmissie uitsluitend via de longen is geschied.

Daar steeds spirogram en transmissiekurve bij inspectie een grote overeenkomst vertoon-

den, werd normalisatie van emissiekurven toegepast. Daartoe werden de geregistreerde

pulsen geïntegreerd in de digitale transmissiebeelden ("frames"), die behoorden bij

exspiratiewaarden van het spirogram, Op overeenkomstige wijze werd gehandeld met

"digitale inspiratiebeelden". De aldus verkregen waarden werden uitgezet in een ri jd-

functie en door normalisatie werd de maximale amplitude van de transmissiekurve in

overeenstemming gebracht met die van het spirogram.

Uit het bovenstaande volgt, dat wij impliciet hebben aangenomen, dat de variabele,

die na deze normalisatie bij de transmissie het ademhalingsproces beschrijft, dit lineair

doet en op ieder moment gelijk is aan de variabele f. Op grond van wat wij betreffende

de variabele f aannamen kan men het verband tussen het volume V, V , V. en f weer-
e i

geven in een grafiek van de vorm, als getoond in Figuur 7.

Deze grafiek is de afbeelding van de functie V = V + f(V. - V ),waaruit men kan
e i e '

afleiden

V - V
f =

V. - V
i e

e_ (19)

Uit de impliciete aanname bij de gevolgde procedure voor de bovengenoemde normalisatie

volgt

f = !s. (20)



49

Vi
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Fig. 7. Verband tussen longvolumen en de variabele f'(zie tekst).

Wanneer de veronderstellingen gerechtvaardigd z i jn , dan moet in principe uit het spiro-

gram op ieder moment de bijbehorende waarde van f kunnen worden afgelezen, daar f

immers verondersteld wordt een lineaire functie te z i jn, met een waarde van nul bij

maximale exspiratie en een waarde van 1 bij maximale inspiratie.

Oppervlakkig gezien zijn wij hiermede bij de oplossing van onze vraagstelling niet verder

gekomen. Weliswaar zou men op ieder moment uit I . , I en f het desbetreffende volumen
I 6

van beide longen gezamenlijk kunnen berekenen, maar hiervoor is nodig, dat men tegelijker-

tijd een spirogram vervaardigt, waaruit dit volumen en de waarde voor f volgen. In werke-

lijkheid echter is er wel vooruitgang bereikt: het is geenszins uitgesloten,dat bovenstaande

redenering de grondslag geeft tot berekening van het volumen van iedere long apart en wel-

licht zelfs van regionale longvolumina. De voorwaarde is dan, dat het verband tussen de

waarden f en de bijbehorende longvolumina, berekend uit het spirogram, niet alleen geldt

voor de som van de rechter en linker longvolumina, maar ook voor de volumina van iedere

long apart en zelfs van kracht is voor de regionale longvolumina.

Op grond van deze beschouwingen werd het computerprogramma LOTR geschreven, dat
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vervolgens werd toegepast op experimentele transmissLegegeyens ter toetsing van het

mathematische model.

4.3. GLOBALE BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA LOTR

Met behulp van het computerprogramma LOTR kan men de meetgegevens van de long-

transmissiestudie analyseren. Het spirogram is tijdens de opname digitaal ingevoerd.

Het programma wordt gestart met ON, LOTR, PI, P2, P3, P4, P5.

Het programma bestaat uit twee modulen, n l . één voor de voorbewerking (PI = 1) en

één voor de definitieve verwerking en analyse van de gegevens (PI = 2). De parame-

ters P2 - P5 hebben voor de twee modulen een verschillende betekenis, zoals onder-

staand overzicht toont.

PI = 1. Voorverwerking,

P2 = ruwe data disk tagword (de "naam" van het op schijf opgeslagen bestand van

onbewerkte gegevens),

P3 = 0 voor gedigitaliseerd spirogram; als P3 = 1 , dan bevindt het spirogram zich

reeds in een tijdfunctie,

|;; P4 = vitale capaciteit tijdens de studie,

P5 = maximale toegestane framenummer.

(Als men geen waarde aan ?5 heeft gegeven, dan is er geen restrictie)

PI = 2. Hoofdverwerking en analyse,

P2,3 = minimum respectievelijk maximum index voor partiële tidal volumes.

Module 1

Er Is ïn het computerprogramma voor gezorgd, dat LOTR2 niet gestart kan worden als

LOTR1 niet geheel is afgewerkt. De patiënt-identificatie wordt afgedrukt, het totale

frame wordt gemaakt en de ^-seconde-frames van frame 1 tot en met frame P5 (indien

P5 was gegeven, anders zo hoog mogelijk). Het rangnummer van het hoogste ^-seconde-

frame wordt op schrijfmachine en/of regeldrukker weergegeven (= LASTFR).

Is P3 = jS dan wordt uit de ruwe data het spirogram gemaakt (tijdfunctie 1). Zo niet,

dan wordt het uit de tijdfunctie nummer P3 opgehaald en in tijdfunctie 1 geplaatst.
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Overeenkomstig de waarde van P4 wordt het spirogram omgezet in millimeters en in

tïjdfunctie 1 teruggezet. Nu worden - uitgaande van het spirogram en de reeks frames -

een inspiratieframe en een exspiratieframe gevormd. Dit gebeurt door die frames,

behorende bij spirogramwaarden van > 80% van P4 op te tellen tot een inspiratieframe

en die bij < 20% tot een exspiratieframe. Deze komen in framenummers 2 en 3

respectievelijk.

Module 2

Kontroleert de oude parameters en de patiënt-identificaties.

Omdat er buiten RTE (= Real Time Executive) door de gebruiker handelingen worden

verricht is dit zeer belangrijk, want LOTR 1 en LOTR 2 moeten achtereenvolgens en met

dezelfde gegevens werken.

Door de gebruiker worden na het einde van LOTRl de longcountouren van inspiratie en

van exspiratie met een lichtpen ingetekend op het scherm van de oscilloscoop en in

regions 12 resp. 13 geplaatst. Hieruit worden 9 regions of interest gemaakt als volgt.

Region 2 is de ingevulde region 12, dus de beide longen samen in inspiratietoestand.

Vanaf region 3 t/m region 10 hebben alle oneven genummerde regions betrekking op de

linker long, alle even nummers op de rechter long.

3/4 = totale linker/rechter long,

5/6 = basale gedeelte linker/rechter long,

7/8 = midden gedeelte linker/rechter long,

9/10 = boven gedeelte linker/rechter long.

Nu worden tijdfuncties 2 t/m 10 gemaakt. Tijdfunctie 2 is de transmissie door het totale

longweefsel. Deze wordt met de kleinste kwadraten-methode aangepast aan het spirogram

en de regressie-coëfficiënt wordt (x 1000) op regeldrukker en/of schrijfmachine afgedrukt.

Vervolgens worden de tijdfuncties 2 t/m 10 met een zodanige factor vermenigvuldigd, dat

ze de dimensie milliliters krijgen.

De tijdfuncties 5-7-9 en 6-8-10 zijn gecorrigeerd naar oppervlakte: ze zijn per long zo-

danig omgerekend, dat het is alsof de oppervlakten van regions 5, 7 en 9 ieder 1/3 van de

linker en 6, 8 en 10 ieder 1/3 van de rechter long z i jn . Dit is gedaan in verband met de

vergelijkbaarheid van de te berekenen parameters.
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Uitvoergegevens

Uit elke kurve, te weten het spirogram en de negen transmissiekurves, worden vier b i j -

behorende parameters berekend:

- de vitale capaciteit,

- tidal volume (rustige ademhaling tijdens het onderzoek),

- rechts-linksverhouding van de bovengenoemde parameters,

- het één-seconde-percentage.

De eerste twee grootheden worden tevens procentueel t .o .v . vitale en "tidal" volumina

weergegeven, zodat men kan beoordelen welk aandeel ieder der 8 longgebieden (regions

3 t/m 10) tot de respiratie leveren.

ï
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Hoofdstuk V. RESULTATEN VAN HET TRANSMISSIE-ONDERZOEK OP BASIS

VAN PE EERSTE BENADERINGSWIJZE

5 . 1 . INLEIDING

In de periode van 1974 tot en met 1976 werden ruim 150 patiënten onderzocht. Alle

patiënten hadden tevoren algemeen klinisch onderzoek en longfunctie-onderzoek

ondergaan.

De kwantitatieve bepaling van longvolumïna bleek niet goed mogelijk. Bij visuele

beoordeling van de verkregen transmissiekurven, bleken er zeer goede overeenkomsten

met de spirogrammen te bestaan. Afwijkende regionale transmissiekurven bleken daar-

bij ook goed te correleren met overige klinische parameters (Fig.8. en 9.)

Zestien patiënten werden tevens door middel van bronchospirometrie onderzocht. Bij

acht van deze zestien patiënten werd het transmissie-onderzoek in zowel zittende als

liggende houding verricht. Bij deze patiënten vond het bronchospïrometrische onderzoek

tegelijkertijd met het longtransmissie-onderzoek plaats. De bevindingen bij het

transmissie-onderzoek van deze laatstgenoemde acht patiënten werden gebruikt voor de

gedetailleerde foutenanalyse, beschreven in hoofdstuk VI .

5.2. INSPECTIE VAN ANALOOG TRANSMISSIEBEELD, TRANSMISSIEKURVE

EN SPI ROG RAM

Bij ieder transmissie-onderzoek werd onmiddellijk bij het beeïndïgen van het onderzoek

een polaroidfoto ontwikkeld van het longtransmissiebeeld. Hieruit kreeg men een eerste

indruk van de verdeling van de luchthoudende ruimten in de thorax. Processen, die

straling sterk absorberen, zoals die ook op de röntgenfoto herkenbaar zi jn, werden even-

eens op de transmissiefoto waargenomen. Dergelijke gebieden tekenen zich op de foto,

evenals op het oscilloscoopscherm, door zwarting af. Bij emfyseem-patiënten daarentegen

werd meer doorgelaten straling waargenomen. Het transmissïebeeld was opvallend helder.

Nadere analyse daarvan geschiedde met behulp van een computer. Daartoe werden de

transmïssiegegevens met behulp van het LOTR-computerprogramma nader bewerkt. De

gegevens van het spirogram, die tegelijk met het transmissie-onderzoek werden verkregen.





55

M
•4-HË

Fig. 9. Röntgenfoto van de thorax van de patiënt, wiens digitale transmissie-

beelden zijn weergegeven in Fig. 8.

konden aanvankelijk niet in het computersysteem on-line worden ingevoerd. Daarom

moesten de spirogramgegevens eerst worden "gedigitaliseerd". Daartoe werd om de

halve seconde het daarbij behorende volume op het spirogram afgelezen en op een band

ingeponst. Dit "ponsband-spirogram" kon dan via een ponsbandlezer door de computer

in het geheugen worden opgeslagen en verder met behulp van het LOTR-programma

worden bewerkt. Door deze werkwijze ontstond het nadeel, dat de beginpunten van

het spirogram en de transmissiekurven niet altijd samenvielen. Daardoor leek het vaak,

dat de beide kurven ten opzichte van elkaar enigszins verschoven waren. Hierdoor

waren soms kleine verschillen tussen de kurven moeilijk te beoordelen. De oorzaak van
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deze onnauwkeurigheid berustte zowel op de traagheid van de spirograaf als ook op het

feit, dat het niet altijd mogelijk was computer en spirograaf precies gelijktijdig in te

schakelen.

Ter vermijding van het tijdrovende met de hand vervaardigen van een ponsband en van

de moeilijkheid van gelijktijdige inschakeling van computer en spirograaf, werd in ons

instituut een interface geconstrueerd .waarmede de spirograaf on-line werd gekoppeld

aan de compete-

Na de eerste bevs-:kingen van dc- owe gegevens werden tijdfuncties gemaakt. Hierbij

kon de onderzoeker naar eigen inzicht in het longveld de voorkeursgebieden ("regions

of interest") aangeven, waarvan hij de transmissiekurven wilde vormen.

Bij de visuele beoordeling werden bij bepaalde ziektebeelden karakteristieke afwijkingen

in de transmissiekurve waargenomen. Zo was het bijvoorbeeld duidelijk, dat de transmissie-

kurven evenals de spirogramkurven, een traag in- en exspiratieverloop toonden bij patiënten

lijdende aan longemfyseem. Doordat dit verloop zo traag was, werden goede overeenkomsten

tussen spirogramgegevens betreffende het één-seconde-percentage en het door de computer

berekende 1-seconde-percentage gevonden. Bij normale longfunctiebevindingen echter

werden dienaangaande grote verschillen waargenomen. De oorzaak hiervan is gemakkelijk

te begrijpen: de transmissiegegevens werden per halve seconde verzameld en deze frequen-

tie van bemonstering is voldoende voor een trage daling of stijging van de kurve. Voor

snelle wisselingen van de ademhaling is deze bemonsteringsfrequentie echter ongeschikt.

In de longgebieden,waar zich infiltratieve afwijkingen bevonden,gaven de transmissiekurven

een duidelijke afwijkende vorm ten opzichte van de gebieden met normaal functionerend

longweefsel. Bij ernstige aandoeningen hadden de kurven een bijna vlak verloop (Fig. 8.

en 9.) Kleine onregelmatigheden in de transmissiekurven tijdens de diepe inspiratie- of

diepe exspiratiefase werden toegeschreven aan statistische fluctuaties en/of arteriële

pulsaties in de longen.

5.3. TOETSING VAN DE TOT DUSVER VERKREGEN RESULTATEN

Uit het transmissie-onderzoek, beschreven in hoofdstuk I I I , werd volgens de in hoofdstuk

IV weergegeven methodiek voor iedere patiënt het linker en rechter longvolumen en hun
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verhouding (de "links-rechts-verhouding'1) berekend.

Bij het zoeken naar een methode ter toetsing van de juistheid van de aldus verkregen

links-rechts-verhoudingen werd overwogen, dat deze diende te geschieden op een voor

de patiënt zo weinig mogelijk belastende wijze.
133

De keuze werd bepaald op Xenon ventilatïe-onderzoek en dit werd daartoe onmiddel-

li jk in aansluiting aan het transmissie-onderzoek verricht onder overigens dezelfde omstan-

digheden.

Bij de patiënten, die hiervoor waren uitgezocht, werd het Xenon-onderzoek om klinische

redenen verricht; het transmissie-onderzoek geschiedde ter wille van de genoemde toetsing.
133

Bïf dit ventïlatie-onderzoek wordt Xenon uit een spïrometer ingeademd totdat de radio-

activiteit in de long een maximum heeft bereikt: er is dan evenwicht tot stand gekomen

tussen de toevoer (inwas) via de inspiratie en de afvoer (uitwas) via de exspiratie. Van

dat moment af laat men de patiënt normale lucht inademen en wordt het verminderen van
133de Xe-radioactiviteit in de longen geregistreerd. Men gebruikt behalve het detectie-

apparaat en de computer ook nog een speciaal open spirometersysteem, dat zodanig func-

tioneert, dat aan de fysiologische voorwaarden en aan de eisen van de hygiëne van het

milieu wordt voldaan.

De uit de transmissie berekende links-rechts-verhoudingen werden vergeleken met de
133

uitkomsten verkregen met behulp van het Xenon ventilatie-onderzoek (zie Tabel 1.).

Patiënt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

133

links

10%
45%
46%
48%
52%
61%
48%
48%
14%
34%
54%
46%
58%
43%

Xenon
rechts

90%
55%
54%
52%
48%
39%
52%
52%
86%
66%
46%
54%
42%
57%

Transmissie

links

28%
42%
44%
33%
38%
51%
34%
42%
28%
28%
46%
63%
66%
45%

rechts

72%
58%
56%
67%
62%
49%
66%
58%
72%
72%
54%
37%
34%
55%

133
Tabel 1. Lïnks-rechts-verhoudïngen volgens de Xenon-

methode en bij transmissie-onderzoek.



58

De resultaten van deze vergelijking waren zeer teleurstellend. Tabel 1. geeft slechts

een overzicht van de resultaten van de eerste veertien patiënten. In totaal werden ruim

100 patiënten op deze gecombineerde wijze onderzocht.

Ter verifiëring van deze teleurstellende bevinding werd ook nog op een andere wijze

toetsing verricht. Daartoe werd bij acht patiënten een vergelijking verricht tussen links-

rechts-verhoudingen berekend uit longtransmissie-onderzoek en links-rechts-verhoudingen

verkregen door een tegelijk met het transmissie-onderzoek verrichte bronchospirometrie.

Bij deze patiënten kon geen discrepantie tussen de resultaten van transmissie-onderzoek

en bronchospirometrie worden geweten aan eventuele houdingsverschillen of aan het feit,

dat de beide onderzoeken niet synchroon werden uitgevoerd.

Patiënt

A
6
C
D
E
F
G
H

Bronchospirometrie
links

57%
73%
58%
47%
67%
63%
55%
44%

rechts

43%
27%
42%
53%
33%
37%
45%
56%

Transmissie
links

57%
79%
60%
54%
73%
72%
64%
48%

rechts

43%
21%
40%
46%
27%
28%
36%
52%| H 44% 56% 48% 52% |

Tabel 2. Links-rechts-verhoudingen volgens bronchospirometrie

en bij transmissie-onderzoek.

Tabel 2. geeft de gevonden percentages bij beide onderzoekmethoden. Er l i jkt een rede-

lijke overeenkomst in de volgens de twee methoden berekende percentages te bestaan.

Kijkt men echter naar de daaruit resulterende links-rechts-verhoudingen, dan blijken er

ernstige discrepanties te bestaan.

De links-rechts-verhoudingen verkregen uit bronchospirometrie (abscis) en longtransmissie

(ordinaat) werden grafisch uitgezet (Fig. 10.).
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BRONCHOSPIROMETRIE L / R

Fig. 10. Links-rechts-verhoudingen volgens transmissie-onderzoek

versus links-rechts-verhoudingen volgens bronchospirometrie

(zie tekst).

De links-rechts-verhoudingen, berekend uit de gegevens van bronchospirometrie, noemen

wij de werkelijke links-rechts-verhoudingen.

In Fïg. 10. is de "ideale regressielijn" weergegeven door de onderbroken l i jn . Slechts

waarde verkregen regressielïjn de "ideale regressielijn" snijdt, wordt de links-rechts-

verhouding juist weergegeven door het transmissie-onderzoek. Rechts van dit snijpunt

levert het transmissie-onderzoek te grote waarden van de links-rechts-verhouding.
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Links van dit snijpunt zijn de links-rechfs-verhoudingen, verkregen uit het transmissie-

onderzoek, kleiner dan de werkelijke. Op grond hiervan moet worden aangenomen, dat

de transmissiegegevens geen direkte maat zijn voor longvolumina en dat in de meettech-

niek en/of de analysemethode belangrijke fouten aanwezig moeten zi jn.

Op zoek naar een verklaring van de discrepantie tussen de tot dusver verkregen kwanti-

tatieve transmissieresultaten en de uitkomsten van bronchospirometrie werd een analyse

verricht van de methodiek, daarbij speciaal speurend naar mogelijke foutenbronnen.

I
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Hoofdstuk V I . FOUTEN BRONNEN

De voornaamste overwegingen bij het zoeken van foutenbronnen worden hieronder

puntsgewijs besproken.

6 .1 . WISSELENDE ANATOMISCHE VERHOUDINGEN

Wisselende anatomische verhoudingen tijdens de ademhalïngsbewegingen beïnvloeden

de transmissie. Dit komt in sterke mate tot uiting bij de meting van de transmissie via

de ondervelden.

Zo maskeert in onze opstelling de lever bij exspiratie de transmissie via het longweefsel,

dat ventraal in het rechter onderveld is gelegen.

Bij diepe inspiratie verdwijnt deze storende absorptie (nagenoeg) geheel, waardoor een

wisseling in volume in het onderveld wordt gesuggereerd, die niet overeenkomt met de

werkelijkheid. Een omgekeerde invloed kunnen maag en colon uitoefenen.

, 6.2 KEUZE VAN R.O.I.

Bij de verwerking der transmissiegegevens worden met behulp van een lichtpen voorkeurs-

gebieden (ROl's) op het oscilloscoopscherm van de computer aangegeven.

Het intekenen van deze gebieden geschiedt met de hand en is onderhevig aan de subjecti-

viteit van de onderzoeker. Wanneer eenzelfde studie door verschillende onderzoekers

wordt berekend, dan kan dit blijkens door ons uitgevoerde experimenten aanleiding geven

tot verschillen, die zelfs tot 40% kunnen oplopen.

6.3. GEOMETRIE VAN DE METING

Bij het meten van de transmissie wordt gammaspectrometrie toegepast. Hiermede wordt

beoogd slechts direkt op de detector invallende gammastralïng (foto-electrisch effekt) te

meten en detectie van verstrooide straling (Compton-effekt) te voorkomen. Het energe-

tisch oplossend vermogen van een gammacamera maakt het onmogelijk hierin volkomen

te slagen. Het aandeel van verstrooide stralen, die toch worden gedetecteerd en aldus
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bijdragen tot de berekende transmissie, hangt ceteris paribus af van de geometrie van

de meetopstelling en de samenstelling en hoeveelheid van het verstrooiende medium.

De geometrie van de meetopstelling kan derhalve invloed hebben op de berekende

transmissie.

6.4. DE GROOTHEID f PER LONG

Het LOTR-programma gebruikt de grootheid f , waarvan wordt aangenomen, dat deze

het ademhalingsproces lineair weergeeft. Het lineaire verloop van de grafische voor-

stelling, getoond in Fig. 7. in hoofdstuk IV geldt volgens de hypothese voor beide,

normaal functionerende longen tesamen en niet noodzakelijkerwijs voor iedere long

afzonderlijk, voordelen van een long of voor een long met een ziekteproces.

6.5. DENIET-LINEARITEITVAN f

Het verband tussen longvolume en longtransmissie is niet lineair en is per individu ver-

schillend, zoals blijkt uit het hieronder beschreven experiment.

Bij drie normale personen werden longtransmissïemetingen verricht, waarbij trapsgewijs

het inspiratievolume werd vergroot met ongeveer 1 liter, daarbij uitgaande van de maxi-

male exspiratietoestand en telkens onderbrekend met een adempauze van 8 a 10 seconden,

(zie Fig. 11.)

De digitale transmissiebeelden van de longen tijdens deze verschillende respiratietoestan-

den werden telkens verkregen door sommatie van alle gedetecteerde fotonen per tijdseen-

heid in de region of interest, welke de totale longcontouren aangeeft.
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Fig. 11. Spirogram. Trapsgewijs toenemende inspiratie.
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Fig 12. Transmïssïemetingen bij toenemend inspiratievolumen bi] een proef-

persoon. De rechte li jn dient ter illustratie van de afwijking ten op-

zichte van een lineair verband tussen gemeten transmissie en inspiratie-

volumen.

In Fig. 12. zijn de gemeten transmissies uitgezet tegen de volumeveranderingen.

Ter illustratie van het fe i t , dat de meetpunten niet op een rechte liggen(werd een

l i jn getrokken tussen het eerste en het laatste meetpunt.
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Fig 13. toöntTdat een soortgelijke niet-lïneariteit, als afgebeeld in Fig. 12., ook

voor dé twee andere proefpersonen geldt.

I(cts)

PP-1

3000

2500

2000-4000 3000

1000 2000 3000 4000

Fig. 13. Transmissiemetingen versus inspiratievolumen bi j drie proef-

personen. De rechte l i jn illustreert de afwijking ten opzichte

van een lineair verband tussen de gemeten transmissie en het

inspiratievolumen. De opvallende stralingsintensiteit was voor

de drie proefpersonen gel i jk . De transmissie toont sterke indi-

viduele verschillen.



66 

6.6 . DE RUIMTELlJKE ORIENTATlE VAN DE COMPONENTEN IN 

HET ABSORBERENDE MEDIUM 

Ziekteprocessen kunnen absorptieveranderingen te","eeg brengen. In tumoren, infil tra

tieve afwijkingen en ophopingen van vocht worden Q , ' gammastralen sterker geabsorbeerd 

don in normaal longweefsel. Emfyseem en pneumathora; daarentegen zijn ziektepro

cessen,die minder straling absorberen. AI deze aandoenir 1en zijn meestal ongelijkmatig 

van vorm. 

Aangenomen dot een pati~nt een locale afwijking heeft, d, n rijst de vraag of de locali

satie daarvan in een bepaalde richting, bv. in het vlak x, >' of in het vlak y, z van 

invloed is op de transmissie en dus ook op het berekende long ,olume. 

Aan de hand van het afgebeelde kubusmodel (Fig. 14.) kan wvden aangetoond, dot er 

inderdaad verschillende transmissies ontstaan, wanneer men de I !imtelijke opstelling 

van het absorberende medium verandert, ofschoon het volume cor" tant blijft. 

In Fig. 14. geven A en B dezelfde kubus weer met een ribbe van 1) cm . De aanzichten 

A en B tonen, dat de kubus opgebouwd is uit twee componenten. De eerste component 

bevindt zich in een volume met de afmetingen 10 x 10 x 2 cm
3 

en de 'weede component 

in een volume van 10 x 10 x 8 cm
3

. 

Voor het nu volgende rekenvoorbeeld nemen wij aan dot de IIneaire abso -ptiecoMfici~nt 

in de eerste component (~I) 0,15 en de I ineaire absorptieco~ffi ci~nt in d ~ tweede 

component (11
2

) 0,015 bedraagt. 

Bij een stralenbundel,die loodrecht op het vlak PQRS invalt, vindt in de ee , ~te compo

nent absorptie plaats volgens de formule: 

I 
-2 It 

I I .e 
o 

I . e 
o 

-0,3 
0,741 

o 
(21) 

Men kan nu stellen, dot bij deze stralengang de opvallende stralingsintensiteit \ oor de 

tweede component gelijk is aan 0,741 en dot in het tweede medium absorptie pI. lotS 
o 

vindt met een lineaire absorptiec~ffici~nt van 0,015. 
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Ib

Q

Fig. 14. Kubusmodel (zie tekst).

De emissie, gemeten na passage door de tweede component (J ) bedraagt dus:

-8U -0,12
IA = 0,74.1 .e = 0,74.1 -e = 0,661

A O O O
(22)

Is de stralengang overeenkomstig situatie B, dan doorloopt de straling zowel in component

1 als in component 2 een weg van 10cm.
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De totale transmissie (ID) kan in dit geval, rekening houdend met de afmetingen van de
B

oppervlakte, waarop de straling loodrecht invalt, als volgt worden berekend:

-10fi -10|i -1,5 -0,15
I D = 0,2.1 .e + 0,8.1 .e = I .(0,2.e + 0,8.e ) = 0,731 (23

D O O O O

Dit rekenvoorbeeld toont dus aan, dat de emissie niet alleen afhankelijk is van de samen-

stelling van het absorberend medium, maar ook beïnvloed wordt door de ruimtelijke oriën-

tatie van de samenstellende componenten van het medium.

De conclusie van deze analyse is duidelijk: met de toegepaste methode is het niet mogelijk

longvolumina te berekenen uit de verkregen transmïssiegegevens. Een andere benadering

is nodig.
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Hoofdstuk VII . ANDERE BENADERINGSWIJZEN VAN HET PROBLEEM

7 . 1 . LONGMODEL EN ABSORPTIEDIKTE

Twee van de drie dimensies, waardoor een longvolumen wordt bepaald, kunnen aan het

transmissie-scintigram eenvoudig worden opgemeten. Aangaande de derde dimensie, de

voor-achterwaartse afmeting (z) van de longen, geeft het transmissie-scintigram geen

informatie.

Voor het bereiken van onze doelstelling, namelijk het bepalen van de longvolumina,

is het nodig om op ieder punt van de long de bijbehorende z te kennen. Dit probleem

kan worden opgelost door het invoeren van het begrip "absorptiedikte" op grond van de

redenering, die hieronder wordt weegegeven. In deze beschouwing wordt de long voor-

gesteld als een rechthoekig blok, dat slechts uit twee compartimenten bestaat (zie Fig.

15 A.) . Het ene compartiment wordt beschouwd als te zijn opgebouwd uit weefsel en

het andere compartiment bevat uitsluitend lucht. Verder wordt in dit model het weefsel

als aequivalent aan water beschouwd wat de absorptie van de gebruikte gammastraling

betreft De absorptie van deze gammastralïng in lucht is te verwaarlozen.

De transmissie in de z-richting door een deel van de long, dat de vorm heeft van het

geschetste model op de volgende bladzijde, vergelijken wij met de transmissie door

een even groot en gelijkvormig volume (zie Fig. 15 B.), dat geheel uit water-aequiva-

lent weefsel bestaat. De z-afmetïng komt bij onze transmissiemetïngen in het laatste

geval tot uiting als de dikte van de absorberende water-aequïvalente laag, in de formule

voor transmissie van gammastralen 1=1 .e voorgesteld door d in de exponent. Wij

spreken voortaan in onze beschouwingen over de "absorptiedikte" en bedoelen daarmee

de dikte van de water-aequivalente absorberende laag. Bestaat het beschouwde volumen

uit water-aequivalent materiaal en lucht (zie Fig. 15 A.) dan is de transmissie groter

dan in het geval, zoals schematisch afgebeeld in Fig. 15 B. De absolute dikte van de

laag, die door de gammastraling wordt doorlopen, is in beide gevallen gelijk. Het ver-

schil in transmissie berust op een verkleining van fi , de lineaire absorptiecoëfficiënt

van het medium, wanneer zich in het volume ook lucht bevindt. Men kan in het. laatste

geval de transmissie vergelijken met de transmissie door een niet-luchthoudend water-

aequivalent medium. De z-dimensie van het blokvormige volume, dat deels lucht bevat,
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B

Fig. 15. Longmodel en absorptiedikte. (voor verklaring, zie tekst)

kan dus worden uitgedrukt in de "absorptiedikte" van een water-aequivalente laag.

Onder de absorptiedikte van een volume verstaan wij de dikte van een waterhoudend

volume, dat ceteris paribus dezelfde transmissie vertoont als het onderzocht volumen.

In principe moet het dus mogelijk zijn uit metingen van de transmissie door twee even

dikke media, waarvan het ene uit water en het andere uit water en lucht bestaat, de

dikte van de luchtlaag in het tweede medium te berekenen.

De eerste transmissiemeting leert ons de absorptiedikte van het eerste medium kennen

en deze is gelijk aan de werkelijke dikte van de laag op grond van de definitie van de

absorptiedikte. Uit de tweede transmissiemeting kan men de absorptiedikte van het

tweede medium berekenen.

Daar de absorptie in lucht van de gebruikte gammastraling verwaarloosd kan worden

moet het verschil van de gemeten absorptiediktes gelijk zijn aan de z-afmeting van de

luchtlaag. Men kan zich voorstellen,dat deze benaderingswijze leidt tot een in vivo

meettechniek, waarbij men eerst transmissie-onderzoek verricht van een deel van het

longvolume.dat overeenkomt met het model geschetst in Fïg. 15 A. De gemeten trans-
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missie stellen wij voor door I . Daarna vervangt men het desbetreffende longvolumen

door een water-aequivalent medium van gelijke afmetingen, zoals dat weergegeven

was in Fig. 15 B. Men meet thans een transmissie I . . „ die kleiner is dan I . en die
W L

overeenkomt met een absorptiedikte d ^ .

De transmissie door het longvolumen kan worden gecorreleerd met een absorptiedikte

d. . De absorptie in lucht is te verwaarlozen en het geconstateerde verschil in transmissie-

dikte is dus toe te schrijven aan het verschil in dikte van de water-aequivalente lagen.

De conclusie hiervan is,dat men door d. af te trekken van d w de dikte van de luchtlaag

kan berekenen. Het moet dus mogelijk zijn de dikte van de luchtlaag op ieder punt van

de thorax te berekenen uit twee rransmissiemetingen: de eerste van de patiënt en de

tweede door vervanging van het luchthoudend deel in de long door water.

Dit zou op eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd. Men kan zich daarvoor de

volgende werkwijze voorstellen. Tijdens het transmissie-onderzoek bevindt de patiënt

zich met zijn thorax in water. Het tweede transmissie-onderzoek geschiedt onder overi-

gens dezelfde omstandigheden, maar nadat de patiënt uit het doorstraalde watervolume

is verdwenen. Men zou dan voor de daardoor ontstane waterverplaatsing moeten compen-

seren door toevoeging van water. Men kan dit laatste zelfs overbodig maken, door de

patiënt zich na het transmissie-onderzoek in het watermedium z'jwaarts te laten ver-

plaatsen naar buiten het doorstraalde gebied. Er treedt dan geen verandering op in het

volume van het water.

In onze beschouwing wordt het thoraxweefsel als water-aequivalent beschouwd en bij

het transmissie-onderzoek van de patiënt wordt de dikte van de absorberende laag ver-

groot door het water voor en achter de patiënt.

Schuift na het onderzoek de patiënt buiten het gezichtsveld van de gammacamera, dan

vindt absorptie van de gammastraling uitsluitend in water plaats en men zou de dikte van

deze waterlaag de "referentiedikte" kunnen noemen.Deze referentiedikte zou dan gebruikt

kunnen worden voor de berekening van het verschil in absorptiedikte.

Men kan het probleem ook benaderen, uitgaande van de gedachte, dat men moet aan-

nemen,dat de gemiddelde lineaire absorptiecoëfficiënt van de thorax voor iedere indivi-

duele patiënt verschillend kan zijn en dat men dus nut mag verwachten van de bepaling

van deze gemiddelde fi voor iedere patiënt. Door deze fi te substitueren in de formule
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van Lambert-Beer, zou men d, de dikte van de doorstraalde laag, uit transmissieme-

tingen kunnen berekenen.

Aannemende, dat de gemiddelde « van de thorax bij inademen van een relatief klein

volume lucht, bijvoorbeeld één liter, niet significant verandert, zou men deze ge-

middelde 1/ per patiënt op eenvoudige wijze kunnen bepalen. Men zou bij de patiënt

in uitademingstoestand de transmissie kunnen bepalen en daarna een bekend volume

(bv. 1 liter) lucht laten inademen. In deze ademhalingstoestand verricht men wederom

een transmissiemeting. Op beide transmissiemetingen de wet van Lambert-Beer toepas-

send, ontstaat de vergelijking:

I ,
In T ' =,«.(d - d ) (24)

*2

Hierin stelt I de gemeten transmissie voor, // de lineaire absorptiecoëfficiënt en d

de dikte van het absorberend medium. De indices 1 en 2 duiden op de eerste resp.

tweede transmissiemetïng.

Bij eerste beschouwing l i jkt men hiermee niet veel verder gekomen te z i jn, daar de

redenering tot een onoplosbare situatie leidt, n l . twee vergelijkingen met drie onbe-

kenden. Deze moeilijkheid zou kunnen worden opgelost, indien wij een methode

zouden vinden om bij deze metingen het verschil tussen d. en d„ te bepalen.

Wij hebben een oplossing voor dit probleem gevonden. Hiervoor is gelijktijdige regi-

stratie van de ademhalingsvolumina (spiror er) en transmissie (computer on-line)

nodig. Uit de aldus verzamelde gegevens is het met de hieronder beschreven werkwijze

(zie 7.3.) mogelijk d_ - d te bepalen en door substitutie daarvan in de formule van

Lambert-Beer de // voor de thorax van de individuele patiënt te berekenen.

7.2. BEPALING VAN DE GEMIDDELDE ABSORPTIECOËFFICIËNT

Aflezing van de spïrometer-kurve geeft een volumeverschil AV aan (het volume lucht,

dat men de patiënt in dit stadium van het onderzoek laat inademen). Het aantal pixels

(n), waaruit het computerbeeld van de longen (ROI) bestaat, wordt door de computer

opgegeven. Het objectoppervlakte waarmee iedere pixel (i) overeenkomt, is gelijk aan A.
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A is eenvoudig te bepalen door het oppervlakte van het totale gezichtsveld te delen

door het aantal pixels, waarin dit gezichtsveld in het digitale beeld wordt weerge-

geven. Er geldt:

AV = I A. (d„ . - d, .) (25)

gesommeerd over alle pixels binnen het ROl bij de eerste (index 1) resp. tweede

(index 2) transmissiemeting.

Uit formule (24) volgt:

d, . - d. . = - In ( - I t i ) (26)
2,i l,i a \0 .

en derhalve:

A " ' l i
AV = — I In (-r1^-) (27)

" i=l 2 i

gesommeerd over alle pixels binnen het ROl.

Bekend zijn nu n, AV, A, alle I . .'s en alle I_ . 's. Hieruit is // als enige onbekende

te berekenen.

7.3 BEREKENING VAN DE ADEMHALINGSVOLUMINA

Volumeverschillen zijn uit transmïssieverschillen direkt te berekenen met behulp van for-

mule (27), waarin de boven berekende ,/< gesubstitueerd wordt.
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Hoofdstuk VIII. VERKENNENDE STUDIES TER TOETSING VAN DE NIEUWE

BEREKENINGSMETHODE

8 . 1 . INLEIDING

Ter beproeving van de in het vorige hoofdstuk beschreven nieuwe berekeningsmethode

werden eerst enkele verkennende studies verricht bij de schrijver van dit proefschrift.

Er resulteerde iedere keer een berekend volumen, dat ongeveer 20% te klein bleek.

Als verklaring van deze discrepantie werd gedacht aan een storende invloed van het

Comp ton -effect en/of toepassing van een onjuiste waarde voor de lineaire absorptie-

coëfficiënt. Dat het Compton-effect van invloed kan zijn op meetresultaten, blijkt uit

de Figuren 16 en 17. Het spectrum in Fig. 16 werd verkregen door gammaspectrometrie,

waarbij de stralingsbron vrij in lucht was opgesteld. De scintillatiedetector, omvattende

een 5x3 inch NaJ-kristal en een 5-inch lichtversterkerbuis, was in deze proefopstelling

gekoppeld - m veelkanaalsanalysator. De Figuren 16 en 17 werden verkregen door

het scherri. »an de oscilloscoop te fotograferen, waarop de veelkanaulsanalysator het

gemeten spectrum zichtbaar maakt. Nadat de bron onder overigens dezelfde omstandig-

heden in water als strooiend medium was opgesteld, verkregen wij bij gammaspectrome-

trie het spectrum, afgebeeld in Fig. 17. De invloed van het Compton-effect verraadt

zich door het verschil in vorm van de twee spectra: de toevoeging van het strooiende

medium in de meetopstelling veroorzaakt een "Compton-rug", een duidelijke verhoging

van de linker tak van de fotopiek.

De invloed van het Compton-effect op meetresultaten, verkregen met een gammacamera

als detectiesysteem, werd experimenteel onderzocht.

Bij de berekeningen werd in de hierboven genoemde verkennende in-vivo onderzoeken

de aan de literatuur ontleende waarde 0,15 cm gebruikt voor u , de lineaire absorptie-

coëfficiënt. Ter toetsing van deze waarde werd // bepaald voor Tc-gammastralen in

water, dat in dit opzicht als weefselaequivalent is te beschouwen.

Verder werd in deze verkennende studies onderzocht of een ROl-keuze straffeloos achter-

wege kon worden gelaten, d.w.z. zonder storende invloed op de berekeningsresultaten.
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8.2. DE INVLOED VAN HET COMPTON-EFFECT

Bij de experimenten werd een uit polyvinylchloride (PVC) vervaardigde bak gebruikt,

die werd gevuld met water en waarin een luchthoudende glazen kolf werd opgesteld

(zie Fig. 18). Er werden transmissiemetingen onder verschillende omstandigheden ver-

richt:

- de luchthoudende kolf werd op verschillende afstanden tussen stralingsbron en gamma-

camera geplaatst;

- dezelfde kolf, maar met water gevuld, werd op verschillende afstanden tussen stralïngs-

bron en gammacamera geplaatst;

- de breedte van het energievenster van de fotopiek werd gevarieerd;

- kolven van verschillende volumina werden gebruikt;

- de stralingsbron werd afgedekt met een collimator, voorzien van evenwijdige kanalen.

Bij de berekeningen van de luchtvolumina werd in deze serie experimenten tevens onder-

zocht of een betrouwbare computeranalyse ook mogelijk was zonder ROl-keuze.

8.2 1. De invloed van de geometrie van de meting en van de breedte van het energievenster

Van Compton-stralïng is bekend, dat het percentage ervan in het gammaspectrum ceteris

paribus toeneemt met de dichtheid van het storende medium. Men kan dus verwachten,

dat bij toename van de hoeveelheid lucht in het strooiende medium de invloed van het

Compton-effect minder zal worden.

Verplaatst men een met water gevulde kolf in het strooiende medium, dan verandert er

plaatselijk niets aan de samenstelling van dit medium. Als het Compton-effect invloed heeft

op de gemeten transmissie, dan mag men dus aannemen, dat verplaatsing van een met water

gevulde kolf in een waterbak geen invloed zal hebben op de transmissie via deze bak.

Een kolf met een inhoud van 5 liter werd achtereenvolgens op twee afstanden van de gamma-

camera gefixeerd opgesteld in een met water gevulde bak (zie Fig. 19).

Bij iedere opstelling vond viermaal een transmissiemeting plaats. De transmissiemetingen

werden met een luchthoudende kolf en met een water bevattende kolf uitgevoerd. Bij de
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eerste vier experimenten bedroeg de afstand tussen de kolf en de gammacamera 16,5 cm

bij de tweede serie experimenten 26,3 cm.

Bij alle metingen werd gammaspectrometrie toegepast en er werden bij de metingen "in

de fotopiek" twee vensterbreedten gebruikt n l . een van 10% en een van 20%.

Bij de berekening van de meetgegevens met de computer werd steeds dezelfde region

of interest gebruikt. Deze omvatte 855 pixels.

Tabel 3 toont de resultaten van deze metingen.

Meting

M 100

M 101

M 102

M 103

M 104

M 105

M 106

M 107

* l
(cm)

16,5

16,5

16,5

16,5

26,3

26,3

26,3

26,3

*2
(cm)

18

18

18

18

8,2

8,2

8,2

8,2

Venster
(%)

20

10

10

20

20

10

10

20

Kolf
(5000 ml)

Lucht

Lucht

Water

Water

Water

Water

Lucht

Lucht

NP

855

855

855

855

855

855

855

855

NC

113842

89038

11007

13709

13680

10826

69649

89665

Tabel 3. Transmïssiemetingen.

De meetopstelling is schematisch weergegeven in Fig. 19.

NP: aantal pixels in de ROI.

NC: aantal in 3 minuten gedetecteerde gammakwanten.
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Deling Symbool Resultaat

Ml 00 1620L 1,27
Ml 07 2620L

M101 1610L 1,28
M106 261OL

Ml 03 1620W 1,00
Ml 04 2620W

Ml 02 1610W 1,02
Ml 05 2610W

Tabel 4 . Bewerking van de gegevens van tabel 3. M100/M107 geeft de deling weer

van het aantal gammakwanten, gedetecteerd bij metingen Ml00 en Ml07.

In de tabel met het hoofd "symbool" geeft 16 resp. 26 een afstand >C ter

waarde van 16,5 resp. 26,3 cm weer. De letters L en W hebben betrekking

op de inhoud van de kolf (L = Lucht, W = Water).

Van de cijfercode van deze letters duiden de eerste 2 cijfers op de afstand

X., de laatste 2 cijfers op de breedte van het energievenster. De code 1620L

geeft dus een meting weer met een vensterbreedte van 20% en X. = 16,5 cm.

Tabel 4 is uit de gegevens van tabel 3 verkregen door de aantallen gammakwanten op

elkaar te delen, gedetecteerd bij steeds twee transmissiemetingen, die alleen in geo-

metrie (X -waarde) verschillen.

Bestudering van tabel 3 en tabel 4 toont, dat de verandering in de geometrie van de

meting door verplaatsing van de met water gevulde kolf in het strooiende medium geen

noemenswaardige invloed heeft op het meetresultaat. Dit geldt zowel bij gebruik van

een vensterbreedte van 20% als bij toepassing van een vensterbreedte van 10%. Ver-

plaatsing van de met lucht gevulde kolf daarentegen resulteert in duidelijke verschillen:

de gemeten transmissie stijgt als de met lucht gevulde kolf zich dichter bij de gamma-



I

80

camera bevindt. Ook dit geldt zowel bij het gebruik van een vensterbreedte van 20% als

bij keuze van een vensterbreedte van 10%.

Uit de in tabel 3 vermelde metingen werden luchtvolumina berekend,nadat op het scherm

van de cömputer-oscïlloscoop met behulp van een lichtpen een ROI was aangeduid.

In Fig. 20 ziet men een door de computer vervaardigd transmissiebeeld van de met lucht

gevulde kolf en daaromheen de met behulp van een lichtpen op het scherm van de computer-

oscillóscoop aangegeven ROI.

261

* * * VERSflDOT PICTURE * * *

I

-H- + I I I I I

METING M1B0

Fig. 20. Transmissiebeeld, vervaardigd door de computer. De kolf bevatte

5 liter lucht. De ROI is door kruisjes weergegeven.

De berekening uit de transmissiegegevens van het volumen lucht in de kolf werd met

behulp van het programma SUSI verricht. Voor het bepalen van de "absorptiedikte" is

in de beschreven berekeningsprocedure de natuurlijke logarithme van de intensiteit ge-

bruikt. In de praktijk is bij het verwerken van de transmissiegegevens gebruik gemaakt

van een SUSI-module, het programma LOFR, dat met de Briggs-logarithme werkt en de
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waarde ervan met 64 vermenigvuldigt. Met L(I) geven wij "LOFR - waarde van I " weer,

n l . 64. log I . De in het vorige hoofdstuk afgeleide formule (19) gaat daardoor over in:

V = —
p E R peR

L(I2) (28)

Met 2 D is aangeduid, dat gesommeerd wordt over alle pixels (p) in de gekozen ROl (R).
psK

De constante C is gelijk aan het object-oppervlak per pixel (0,392 cm ) gedeeld door
10 2

64. log e, heeft de dimensie van cm en de getalwaarde van 0,014.

Tabel 5 geeft een overzicht van de aldus uit de in tabel 3 vermelde metingen verkregen

"LOFR-tellingen" (NL) en de "LOFR-verschillen".

Meting

Ml 00

Ml 03

Ml 01

M102

Ml 07

Ml 04

Ml 06

M105

NP

855

855

855

855

855

855

855

855

NC

113842

13709

89038

11007

89665

13680

69649

10826

NL

113192

64573

107224

59219

108147

64611

102069

58896

LOFR-verschillen

M100-

M101 -

M107-

M106 •

- M103 =

- M102 =

- M104 =

- M105 =

= 48619

=48005

= 43536

= 43173

i
't.

Tabel 5. Verwerkingsgegevens uit tabel 3 verkregen met behulp van het

programma LOFR en de daaruit berekende verschillen. NP en

NC hebben dezelfde betekenis als in tabel 3. NL: "LOFR-

waarde" (zie tekst).
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Uit formule (28) volgt, dat men volumina kan berekenen door de LOFR-verschillen te

vermenigvuldigen met de factor C/n . Neemt men overeenkomstig de literatuur (Weber

en Rasmussen , 1972) aan, dat u gelijk is aan 0,15 cm , dan volgt hieruit, dat de

vermenigvuldigingsfactor 0,09 bedraagt.

Tabel 6 geeft de volumina, die op deze wijze werden berekend. In tabel 7 staan de

procentuele afwijkingen vermeld, die de berekende waarden vertonen ten opzichte van

het werkelijke volumen van 5000 ml.

V
Venster

16,5 cm 26,3

20% M100-M103 = 4376ml M107- M104 = 3918ml

10% Ml 01 -M102 = 4320ml Ml 06 -M105 = 3886ml

Tabel 6. Berekende luchtvolumina.

V
Venster

16,5 cm 26,3 cm

20% -12% -22%

10% -14% -22%

Tabel 7. Procentuele afwijking van berekende

luchtvolumen ten opzichte van werke-

li jk luchtvolumen.

Aangaande de invloed van de geometrie en van de breedte van het energievenster op

de metingen met een gammacamera van de transmissie van gammastralen, uitgezonden
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99m
door de beschreven schijfvormige " " Tc-stralingsbron, kan men op grond van deze

experimenten het volgende concluderen:

- variatie van de afstand tussen gammacamera en de met watergevulde kolf heeft geen

invloed op de fransmissie;

- variatie van de afstand tussen de gammacamera en de met lucht gevulde kolf heeft een

grote invloed op de gemeten transmissie;

- er wordt een grotere transmissie gemeten, als de met lucht gevulde kolf zich dichter bij

de gammacamera bevindt;

- bij toepassing \/an 0,15 cm als waarde van de lineaire absorptiecoëfficiënt wordt een

onderwaardering van het luchtvolumen verkregen-

- deze onderwaardering is in onze experimenten het grootst, wanneer de afstand tussen

gammacamera en kolf het grootst is;

- variatie van de vensterbreedte heeft wel invloed op de efficiëntie van de meting, maar

bij gelijke statistiek niet op de afwijking.

8.2.2. De invloed van bundeling van de opvallende straling en van het achterwege laten

van een ROI-keuze op transmissiemetingen

Deze experimenten werden in de eerder in dit hoofdstuk beschreven proefopstelling ver-

richt met kolven van 1 liter, 3 liter en 5 liter.

Bundeling van de opvallende straling were verkregen door de schijfvormige stralingsbron in

contact te brengen met een col limator met precies dezelfde eigenschappen als de col limator,

die de op het kristal invallende straling moet passeren. Er worden in dit geval dan twee \

identieke collimatoren gebruikt: één in contact met de detectorkop van de gammacamera,

de ander in contact met de schijfvormige stralingsbron. In deze paragrafen worden trans-

missiemetingen met twee collimatoren vergeleken met transmissiemetingen zoals beschreven

in 8 . 2 . 1 . , waarbij slechts één colÜmator werd gebruikt.

Bij de verwerking van de gegevens werden of na keuze van een ROI bf zonder keuze van

ROI luchtvolumina berekend. Het achterwege laten van een ROl-keuze maakt de verwer-

king van de gegevens door de computer sneller, daar dan het conversationele deel van de

comp'iterprocedure wordt vermeden.

Bovendien kunnen dan de bewerkingen en berekeningen na het starten van de procedure
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zonder interventie van de onderzoeker verlopen en wordt alle subjectiviteit bij de ROI-

keuze uitgesloten. Bij de berekening van de luchtvolumina werd daarom in deze serie

experimenten ook onderzocht, of bij het achterwege laten van een ROl-keuze juiste

luchtvolumina kunnen worden berekend. Het afzien van een ROl-keuze impliceert in

deze procedure, dat de computer bij de berekeningen de meetwaarden in de volledige

64 . 64 matrix (= 4096 pixels) gebruikt.

Meting

M110

M i l l

M112

M113

M114

M115

M116

M117

M118

M119

Ml 20

M121

Opnametijd
(sec.)

900

900

900

900

900

900

500

500

500

500

500

500

X l
(cm)

17,0

17,0

17,5

17,5

12,4

12,4

12,4

12,4

17,5

17,5

17,0

17,0

X2
(cm)

17,5

17,5

18,3

18,3

10,0

10,0

10,0

10,0

18,3

18,3

17,5

17,5

Venster

(%)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Kolf
(ml)

4975 L

4975 W

1000 L

1000 W

2980 L

2980 W

2980 L

2980 W

1000 L

1000 W

4975 L

4975 W

Col limator
(aantal)

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

NC

88620

26421

38479

31621

44350

23176

240421

137605

130759

105146

288454

79709

Tabel 8. Transmissiemetingen. Bij de berekening is geen ROl gekozen.

NC: het aantal gedetecteerde gammakwanten. L: de kolf bevat lucht.

W: de kolf bevat water. Bij gebruik van 2 collimaroren is bundeling van

de opvallende stralen toegepast.
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Tabel 8 toont de meetresultaten van transmissiemetingen met drie verschillende kolven.

Het aantal gedetecteerde gammakwanten blijkt door de bundeling van de opvallende

straling zo sterk te worden gereduceerd, dat voor het verkrijgen van dezelfde statistiek

ongeveer zesmaal zo lange exposietijd nodig zou zi jn.

Op de in 8 .2 .1 . beschreven wijze werden uit de metingen luchtvolumina berekend. Dit

werd gedaan zowel met keuze van een ROl als zonder keuze van ROI. In dit laatste geval

is in tabel 9 voor het aantal pixels (NP) 4096 vermeld.

Meting NP NC NL LOFR - verschillen

M110

Min

M112

M113

M114

M115

M116

M117

M118

Ml 19

Ml 20

M121

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

88620
26421

38479

31621

44350

23176

240421

137605

130759

105146

288454

79709

202927

145644

167429

155076

173151

138988

322230

281859

294293

279478

332964

267649

MllO-Mlll =57283

M112-M113 = 12353

M114-M115 =34163

M116 -M117 = 40371

M118 -M119 = 14815

M120-M121 =65315

Tabel 9. Verwerkingsgegevens, uit tabel 8 verkregen met behulp van

het programma LOFR, zonder keuze van een ROl. NP: aantal

pixels. NC: aantal gedetecteerde gammakwanten.NL:"LOFR-waarde'
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Tabel 10 toont de verwerkingsgegevens, die met het programma LOFR verkregen werden

uit tabel 8 met keuze van ROI.

Meting NP NC NL LOFR-verschillen

M110

M1U

M112

M113

Ml 14

M115

M116

Ml 17

Ml 18

Ml 19

Ml 20

M121

1146

1146

720

720

873

873

873

873

595

595

1354

1354

70487

9111

11955

6082

25925

5838

114271

25505

40321

17833

237965

36977

116988

62746

51455

41093

75320

43547

113726

80900

67437

55634

180737

122851

M110-M111 =54242

Ml 12 - M l 13= 10362

Ml 14- Ml 15 = 31773

M116 -M117 = 32826

Ml 18 - M l 19 = 11803

M120-M121 =57886

Tabel 10. Verwerkingsgegevens uit tabel 8 na keuze van een ROI, ver-

kregen met behulp van het programma LOFR. Verklaring van

de afkortingen: zie tabel 9.
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Tabel 11 geeft een overzicht van de uit deze experimenten berekende volumina met en

zonder keuze van ROI.

Verschilmeting

MHO - M i l l

M112 -M113

M114-M115

M116 -M117

M118-M119

M120 - M121

V

Gekozen ROl

Berekend volumen,
(ml)

4882

933

2860

2954

1062

5200

Afwijking

- 2 %

- 7 %

-4%

- 1 %

+6%

+5%

Geen ROl gekozen

Berekend volumen. Afwijking
(ml)

5155

1112

3075

3633

1333

5678

+ 4%

+11 %

+ 3%

+22%

+33%

+14%

Tabel 11 . Berekende volumina met en zonder keuze van een ROl uit transmissie-

metingen met en zonder bundeling van de opvallende stralen. Er worden

drie kolven gebruikt (1000 ml, 3000 ml en 5000 ml).

Uit de tabellarische overzichten van de metingen en de daaruit berekende volumina zou

men de volgende conclusies kunnen trekken, rekening houdende met het feit, dat bij de

verschilmeting M110 - M i l l een kleinere ROl was gekozen dan bij de verschilmeting

M120 - M121 en dat dit ook geldt voor de verschilmetingen M118 - M119 ° " M112 - M113:

- zonder keuze van ROl resulteert zowel bij de bundeling als zonder bundeling van de op-

vallende stralen een overwaardering van het volumen lucht in ieder der drie kolven;

- bundeling van de opvallende stralen heeft een gunstige invloed op de zonder ROl-keuze

berekende luchtvolumina;

- bundeling van de opvallende stralen resulteert bij berekening met keuze van ROl in een

onderwaardering van het luchtvolumen;

- bundeling van de opvallende stralen li jkt blijkens de verschilmetingen bij gunstige



88

keuze van een ROI weinig invloed te hebben op het berekende volumen lucht;

- de overwaardering van het luchtvolumen door berekening zonder ROI is zowel met als

zonder bundeling van de opvallende straling het grootst bij het kleinste gemeten lucht-

volumen;

- bij bundeling van de opvallende stralen zijn de overwaarderingen, verkregen zonder ROI

keuze van dezelfde orde van grootte als de onderwaarderingen, verkregen bij berekening

met een gekozen ROI;

-het slechtste resultaat werd verkregen,wanneer bij gebruik van de 1 liter kolf noch

bundeling werd toegepast noch uit het hele gezichtsveld een ROI werd gekozen.

8.2.3. Aanvullende experimenten

Er werden experimenten verricht aangaande de invloed van de combinatie van aanwezig-

heid of afwezigheid van bundeling, wisselende geometrie, variatie van de grootte van het

te bepalen luchtvolumen en van keuze van ROI.

Bij deze experimenten met een constante vensterbreedte van 20% werden

- kolven met een volume van 1 liter en van 5 liter gebruikt;

j\ - de opvallende stralen al dan niet gebundeld;

- de kolven achtereenvolgens op 3 afstanden van de gammacamera geplaatst;

- de maximale aantallen pixels gekozen (4096) of er werd een ROI gekozen, die

in plaats en grootte aangepast was aan het te onderzoeken object.

In de tabellen 12 tot en met 15 zijn de gegevens vermeld die bij deze experimenten

behoren.
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Meting

M151

Ml 52

M153

Ml 54

Ml 55

Ml 56

M157

M158

Ml 59

Ml 60

M161

Ml 62

Ml 63

M164

Ml 67

M168

Ml 69

Ml 70

Ml 71

Ml 72

Ml 73

Ml 74

Meettijd
(sec)

900

900

900

900

900

900

300

300

300

300

300

300

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

NC

55712

15621

65751

16560

58713

16413

141825

46684

141312

45848

144086

43794

20074

16025

18616

15146

140880

127664

138099

117102

135066

111159

Xl
(cm)

26,3

26,3

16,5

16,5

8,2

8,2

26,3

26,3

16,5

16,5

8,2

8,2

27,8

27,8

8,2

8,2

8,2

8,2

18,0

18,0

27,8

27,8

X
(cm)

8,2

8,2

18,0

18,0

26,3

26,3

8,2

8,2

18,0

18,0

26,3

26,3

8,2

8,2

27,8

27,8

27,8

27,8

18,0

18,0

8,2

8,2

Inhoud kolf
(ml)

5000 L

5000 W

5000 L

5000 W

5000 L

5000 W

5000 L

5000 W

5000 L

5000 W

5000 L

^ 5000 W

1000 L

1000 W

1000 L

1000 W

1000 L

1000W

1000 L

1000 W

1000 L

1000 W

Collimator
(aantal)

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Tabel 12. Transmissiemetingen met twee luchtvolumina, drie afstanden van de kolven t .o.v.

de gammacamera en met resp. zonder bunJeling van de opvallende straling. De

letters L en W in de zesde kolom duiden de inhoud van de kolf aan. L = Lucht,

W = Water.
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Meting

M151

M152

Ml 53

Ml 54

Ml 55

Ml 56

M157

Ml 58

M159

Ml 60

M161

Ml 62

Ml 63

M164

Ml 67

Ml 68

Ml 69

Ml 70

M171

M172

Ml 73

Ml 74

NP

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

NC

55712

15621

65751

16560

58713

16413

141825

46684

141312

45848

144086

43794

20074

16025

18616

15146

140880

127664

138099

117102

135066

111159

•"

NL

176414

121824

185760

127719

179227

126761

295336

222478

284081

220904

276865

216610

135591

125013

131264

120537

253731

243785

253829

257905

253809

238738

NP

1370

1370

1370

1370

1370

1370

1367

1367

1367

1367

1367

1367

486

486

486

486

486

486

486

486

486 '

486

NC

47986

7886

57470

8556

50639

8414

104756

19008

109876

18485

115788

17627

6856

2931

5948

2631

19644

7704

18127

7179

16078

7269

NL

115139

61324

121448

65108

116205

64246

155907

97900

152817

96873

151218

94905

32979

22765

3T096

21073

47441

36636

47015

35699

45881

35859

Tabel 13. Verwerkingsgegevens, met het programma LOFR uit de in tabel 12 vermelde

metingen. NP:aantal pixels.NC:aantal gedetecteerde gammakwanten.

NL:"LOFR-waarde".
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ï

Verschil meting

M151 - M152

M153 - M154

M155 - M156

Ml63 - Ml 64

Ml 67 - Ml 68

Ml69 - Ml 70

Ml71 - Ml72

Ml73 -Ml74

Ml 57 - Ml 58

Ml59 - Ml 60

M161 - M162

Col limator
(aantal)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

NP

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

4096

V

Volumen
(ml)

4913

5224

4722

952

965

895

1433

1356

6557

5686

5423

NP

1370

1370

1370

486

486

486

486

486

1367

1367

1367

V

Volumen
(ml)

4843

5070

4676

919

902

972

1018

901

5220

5034

5068

Tabel 14. Luchtvolumina, berekend uit transmissiemetingen met constante vensterbreedte

en bij wisselende geometrie al dan niet met bundeling van de opvallende

straling. NPtaantal pixels.

\
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zonder ROl-keuze met ROl-keuze

Werkelijke X ] X„ met zonder met zonder

volume (ml) (cm) (cm) bundeling bundeling bundeling bundeling

M151-M152 M157-M158 M151 - M152 M157 - M 158
2 6 - 3 8 > 2 - 2 % + 3 1 % - 3 % + 4%

M153 - M154 M159 - M160 M153 - M154 M159 - M160
5000 16.5 18.0 + 4 %

M155-M156 M1Ó1-M162 M155 - M156 M161 - M162
8.2 26.3 _ 6 % + 8 % _ ó % + 1 %

M163-M164 M173-M174 Ml63 - Ml64 Ml 73 - Ml 74
2 7 8 8 - 2 - 5 % +36% - 8 % - 1 0 %

M171 - M172 M171 - M172
1000 1 8 - ° 1 8 - 0 +43% +2%

M167-M168 M169-M170 M167 - M168 Ml 69 - Ml 70

- 4 % - 1 1 % -10% - 3 %

Tabel 15. Procentuele afwijkingen van de uit de aanvullende experimenten berekende lucht-

volumina.
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Men kan de bevindingen, vermeld in de tabellen 12 tot en met 15, als volgt samenvatten.

- Invloed van bundeling der opvallende stralen:

a) zonder ROl-keuze zijn de resultaten zonder bundeling veel slechter dan met bundeling

van de opvallende stralen; dit geldt zowel voor de 1 liter kolf als voor de 5 liter kolf.

b) met gekozen ROl zijn de resultaten met en zonder bundeling van dezelfde orde van

grootte; dit geldt zowel voor de 1 liter kolf als voor de 5 liter kolf.

- Invloed van afstand tussen kolf en gammacamera:

a) met bundeling zijn de verkregen resultaten bij variatie van de afstand van dezelfde

orde van grootte, zowel zonder als met ROl-keuze; dit geldt zowel voor de 1 liter kolf

als voor de 5 liter kolf.

b) zonder bundeling zijn bij gekozen ROl de resultaten bij variabele afstand tussen kolf

en gammacamera van dezelfde orde; dit geldt zowel voor de 1 liter kolf als voor de

5 liter kolf.

c) zonder bundeling zijn zonder ROl-keuze de resultaten het slechtst als de afstand tussen

kolf en gammacamera het grootst is. Dit geldt zowel voor de 1 liter kolf als voor de 5

liter kolf.

- Invloed van grootte van het luchtvolumen:

De resultaten met de 1000 ml kolf waren deels van dezelfde orde van grootte als en

deels slechter dan de resultaten met de 5 liter kolf.

- Invloed van ROl:

a) de combinatie van 5 liter kolf en bundeling geeft met of zonder ROl-keuze resultaten

van dezelfde orde van grootte;

b) de combinatie van 1 liter kolf en bundeling zijn bij gekozen ROl iets slechter dan

zonder ROl-keuze;

c) zonder bundeling zijn de resultaten zonder ROl-keuze duidelijk slechter dan bij ROl-

keuze .
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Uit de experimenten, die in dit hoofdstuk tot dusverre zijn beschreven, kan men de

volgende voorlopige conclusies trekken:

- de meeste van de verkregen resultaten blijken een goede schatting van het volumen

lucht in de kolf te geven;

- het meetellen van de verstrooide straling in de Comptonrug heeft blijkens de metingen

met twee verschillende vensterbreedtes weinig invloed;

- bundeling is bij toepassing van een gekozen ROl van te weinig invloed om het verlies

van stralenopbrengst bij de transmissiemetingen te wettigen;

- het is niet aan te raden af te zien van ROl-keuze.

8.3. DE INVLOED VAN DE LINEAIRE ABSORPTIECOËFFICIËNT

Bij alle berekeningen van volumina werd voor de lineaire absorptiecoëfficiënt van de

Tc-gammastralen de waarde 0,15 cm aangenomen. Deze waarde is in de literatuur

(Weber en Rasmussen, 1972 ) gevonden. Uit formule (28) bli jkt, dat men de gezochte vo-

lumina uit de LOFR-waarden kan berekenen door vermenigvuldiging met de factor, die

gelijk is aan het quotiënt van het objectoppervlak van een pixel ,gedeeld door 64. log e

en de lineaire absorptiecoëfficiënt.

De boven getrokken conclusies dienen dan ook als voorlopige te worden beschouwd, daar

de met LOFR-verschillen berekende volumina omgekeerd evenredig zijn met de lineaire

absorptiecoëfficiënt.

Bij ons onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vlakke bron, in tegenstelling tot de

puntvormige bron(waarvoor n =0,15 cm werd berekend. Verder is er een grote hoeveel-

heid absorberend medium aanwezig tussen bron en gammacamera. Het is daardoor aanneme-

l i jk , dat geometrische verschillen van invloed kunnen zi jn. Om de absorptiecoëfficiënt in

water te kunnen bepalen werd een eenvoudige proefopstelling gebruikt n l . een perspexbak

geplaatst op een horizontale schijfvormige stralingsbron. De doorgelaten straling werd ge-

meten met een gammacamera, waarvan de detector horizontaal boven de bak was opgesteld.

De dikte van de waterlaag in de perspexbak werd in stappen van 2 cm opgevoerd van 0 cm

tot 30 cm en iedere keer werd de transmissie gemeten zonder overigens wijzigingen in de

geometrie van de meting aan te brengen. Bij alle metingen werd een vensterbreedte van
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Meting

Ml 25

Ml 26

Ml 27

Ml 28

Ml 29

Ml 30

M131

M132

Ml 33

Ml 34

Ml 35

Ml 36

Ml 37

M138

Ml 39

Ml 40

Opnametijd
(sec)

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

150

150

150

150

Dikte waterlaag
(cm)

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

NC

149817

196563

256221

332909

427317

551968

699464

900294

147946

190987

238290

303679

376541

463424

565592

673617

Tabel 16. Metingen ter bepaling van de lineaire absorptiecoëfficiënt

in water van 140 KeV gammastralen.

Fïg. 21 is de grafische weergave van een deel van de uit deze metingen verkregen

resul taten.

Uit deze grafiek is gemakkelijk de halveringsdikte D af te lezen en de lineaire

absorptiecoëfficiënt in water (/< ) kan daaruit worden berekend volgens:

0,693 (29)

\ .
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Fig. 21. Absorptiecurve van 140 KeV gammastralen (schijfvormige bron) in water.

De aantallen gedetecteerde gammakwanten zijn logarithmisch uitgezet.

De dikte van de absorberende waterlaag is metrisch uitgezet.

De lineaire absorptiecoëfficiënt in water bli jkt (Fig. 21) kleiner te zijn dan de in de

literatuur gevonden waarde van 0,15 cm . Deze discrepantie is toe te schrijven aan

een verschil in geometrie: in onze experimenten wordt een grote schijfvormige bron ge-

bruikt. De waarde van " = 0,15 cm werd gevonden met een puntvormige stralingsbron.

8.4. INVLOED VAN BEENWEEFSEL IN DE THORAX

De lineaire absorptiecoëfficiënt van bot (« ) is groter dan die van water. Men kan dus
D

niet zonder nader onderzoek uitsluiten, dat de absorptie van gammastralen in de benige
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thorax ongelijkmatigheden in de transmissie zou kunnen veroorzaken.

Bij het bepaler van volumeverschillen l i jk t dit beenweefsel nis-i' van invloed te kunnen

zi jn , daar men mag aannemen, dat binnen het gezichtsveld van de gammacamera het

volumen bot constant is.

In het onderstaande stelt « de lineaire absorptiecoëfficiënt in water en u „ die in
w r B

bot voor. Met d_. en d_Q worden de diktes van het doorstraalde bot weergegeven

bij deze metingen.

De notering en berekeningsmethode gebruikend, die ook reeds in hoofdstuk VII werden

toegepast, geldt dan per pixel :

— n A — a H
. WaLl B°B1= I .e . eo

12 = I .e
o

(30)

(31)

(32)

Sommerend voor alle pixels (p) in de ROI (R) kan men herleiden:

I I

psR peR
( 3 3 )

Daar de laatste term na het gelijkteken nul te stellen is, geldt:

(34)

Hiermede ziin wij gekomen tot een reeds in hoofdstuk VI ! afgeleide formule, die verder

kon worden herleid tot de formule (27). Er is dus mathematisch aangetoond, dat bij de door

ons loegepaste werkwijze de absorptie in het thoraxskelet geen invloed heeft op de resul-
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taten van de voiumenberekeningen.

De aanwezigheid van bot in de thorax heeft uit de aard der zaak wel invloed op de

transmissie: in bot wordt meer gammastraling geabsorbeerd dan in longweefsel.

Deze invloed valt echter weg bij de volumeberekening en door het feit , dat men

deze toepast op verschilmetingen.
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Hoofdstuk IX. ONDERZOEK VAN GEZONDE PROEFPERSONEN EN PATIËNTEN

9 . 1 . INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken, die op de in hoofdstuk VII en VIII

beschreven wijze werden verkregen uit de transmissiemetingen.

Er werden 53 personen onderzocht, namelijk 28 gezonde proefpersonen en 25 patiën-

ten met longziekten. De groep proefpersonen bestond voornamelijk uit studenten.

Ook enkele medewerkers van de Afdeling Longziekten en van het Instituut voor Nucle-

aire Geneeskunde van ons Academisch Ziekenhuis fungeerden als proefpersonen. Er

werden twee voorwaarden gesteld voor het kunnen functioneren als proefpersoon, n l .

een goede algemene gezondheid en afwezigheid in de anamnese van gegevens, die

op een longafwijking zouden kunnen wijzen.

Bij deze groep proefpersonen geschiedden transmissiemetingen en spirometrie, maar er

werd geen bronchospirometrisch onderzoek verricht.

Bi| 11 patiënten met longziekten kon zowel transmissie-onderzoek als bronchospirome-

trie worden verricht. Deze patiënten waren afkomstig uit het St. Antonius Ziekenhuis

te Utrecht en bij hen was in dat ziekenhuis bronchospirometrisch onderzoek verricht in

de Longfunctie afdeling, waar dit onderzoek frequent en betrouwbaar wordt uitgevoerd,

het transmissie-onderzoek geschiedde in het Instituut voor Nucleaire Geneeskunde van

het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Tussen het bronchospirometrisch- en het transmissie-

onderzoek bestond een tijdsinterval, dat varieerde van 1 tot 5 dagen. Noch de klinische

gegevens noch de bronchospirometrische bevindingen van deze patiënten waren ons be-

kend tijdens het transmissie-onderzoek of bij de analyse van de transmissiegegevens.

Achteraf pas werden de volumina, berekend uit het transmissie-onderzoek, vergeleken

met de volumina, gemeten bij bronchospirometrie.

Bij 14 van de 25 patiënten kon geen bronchospirometrie worden verricht. Bij hen ge-

schiedden net als bij de gezonde proefpersonen, transmissiemetingen en spirometrie.

Bij iedere patient en bij iedere proefpersoon werden de totale vitale capaciteit (in mil-

liliters) berekend en het aandeel van iedere long apart, uitgedrukt als percentage van

het totaal.
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9.2. METHODE

Er wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare container met dusdanige afmetingen, dat

een volwassene er gemakkelijk in kan plaatsnemen. De container bevat water van een

behaaglijke temperatuur. Hierin gaat de patient met de rug naar de gammacamera op

een bankje zitten. Het waterniveau reikt tot schouderhoogte. Controle van de positie

van de patient geschiedt door waarneming van het transmissiebeeld op de oscilloscoop

van de gammacamera. De longcontouren zijn dan duidelijk zichtbaar.

Voor het onderzoek krijgt de patient instructies betreffende de gewenste wijze van

ademhaling. Deze ademhalingen worden met de patient geoefend en daarna wordt met

het eigenlijke transmissie-onderzoek begonnen. De patient wordt hierbij voortdurend

geinstrueerd. Met behulp van de conventionele spirometrie worden gelijktijdig adem-

volumina geregistreerd. Een neusklem en mondstuk zijn hierbij onontbeerlijk om ervoor

te zorgen, dat geen lucht uit het gesloten circuit ontsnapt.

Een transmissie-opname duurt ongeveer 75 a 80 sec. Hierna schuift de patient, nadat

de verbinding met de spïrometer is losgemaakt, uit het meetveld en bl i j f t daarbij in de

waterbak zitten, zodat het waterniveau niet verandert. De meting, die dan volgt -

aangeduid als "referentiemeting" - duurt 50 seconden. Er is slechts één verschil in geo-

metrie met de voorafgaande transmissiemetingen: de patient is in het absorberende medi-

um vervangen door water.

De uitgevoerde ademhalingsbewegingen zijn weerspiegeld in de spirometercurve van

Fig. 22-

Er wordt naar gestreefd, dat de patient tijdens het onderzoek gedurende 10 seconden de

adem inhoudt na een oppervlakkige exspiratie. In aansluiting hieraan laat men de patient

een oppervlakkige inademing verrichten, onmiddellijk gevolgd door het vasthouden van

de ademhaling gedurende ongeveer 10 seconden.

Bij de beschrijving van de resultaten van de gegevensverwerking wordt het verschil in

volume tussen deze twee ademhalingstoestanden, af te lezen van de analoge spirometer-

curve, aangeduid met AV . .

Na deze adempauze laat men de patient ongeveer 10 seconden uitrusten zonder verande-

ring van positie en daarna laat men de patiënt maximaal uitademen en gedurende ongeveer
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Fig. 22. Voorbeeld van een spirometercurve, vervaardigd tijdens

een transmissie-onderzoek (zie tekst).

10 seconden de adem inhouden. Aansluitend ademt de patient zo diep mogelijk in en

ook nu wordt de adem gedurende 10 seconden vastgehouden. Het verschil in volume

tussen deze twee laatste ademhalingstoestanden worden aangegeven als AV„ . De me-

tingen worden daarna eenmaal herhaald.

De spirometer en de gammacamera zijn tijdens het onderzoek verbonden met het com-

putersysteem, dat alle meetgegevens vastlegt in een voor analyse geschikte vorm. Ter

controle en documentatie werd voor deze studie een cumulatief analoog beeld van de

transmissie met behulp van polaroid camera vastgelegd.

Het gehele onderzoek van de patient duurt ongeveer 12 minuten. De meettijd bedraagt

maximaal 4,5 minuten en de exposietijd maximaal 3,5 minuten.
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9.3. DE STRALEN BELASTING

De exposie werd bepaald met behulp van Fluorescentiedosimetrie. Bij 1 patiënt werd

voor het transmissie-onderzoek het stralengevoelige materiaal op 6 plaatsen aange-

bracht, namelijk 3 aan de voorzijde en 3 aan de achterzijde van de thorax. Aan de

achterzijde wisselden de meetresultaten tussen 1 en 2 mr,aan de voorzijde tussen

9 en 14 mr.

Deze laatste bevindingen stemmen overeen met een aantal proefmetingen, waarbij in

totaal 40 dosimeters aan de straling werden blootgesteld. De dosimeters waren daarbij

in het waterbad op gesimuleerde plaatsen voor schildklier, longen en gonaden opge-

steld op afstanden van 1 ö 2 cm van de bron. Bovendien werd bij iedere serie proef-

metingen één dosimeter op het stralende oppervlak van de stralenbron bevestigd. Als

stralenbron werd hetzelfde "egale fantoom" gebruikt, dat ook bij het transmissie-

onderzoek wordt toegepast.

De meettijden bedroegen 240 respectievelijk 480 seconden.

De meetresultaten zijn vermeld in tabel 17 (in mr).

positie t .o .v .

meettijd (sec)

schildklier

de bron 1 - 2

240

2

cm

2

1 - 2

480

2

cm

2

op

7

de bron

240

8

op

10

de bron

480

23

longen R

M

L

8

9

3

7

17

10

15

17

15

13

23

14

12

17

10

12

16

16

33

33

17

27

27

28

gonaden

Tabel 17. Resultaten van fluorescentiedosimetrie (zie tekst)

R = Rechts, M = Midden, L = Links.

De exposie en derhalve de stralenbelasting is dus bij transmissie-onderzoek kleiner dan

bij röntgenonderzoek van de thorax. Het maken van een röntgenfoto van de thorax ver-

oorzaakt een exposie van 20 mr.
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9.4. VERWERKING VAN DE TRANSMISSIEGEGEVENS

De verwerking van de meetgegevens geschiedde overeenkomstig de principes uiteen-

gezet in hoofdstuk " ' I . In de praktijk geeft de onderzoeker daartoe een serie op-

drachten aan de computer met behulp van een terminal. Hieronder volgt een over-

zicht van de opdrachten die achtereenvolgens worden gegeven. De interactie met de

computer is niet zodanig dat van een werkelijke conversationele verwerkingswijze

kan worden gesproken. Bij iedere opdracht, die men bij deze analyse de computer

geeft, wordt in feite een programma aangeroepen. De parameters, die men hieron-

der naast de opdracht vermeld ziet, geven het programma voldoende aanwijzingen

om op de voor iedere casus gewenste wijze in te werken. Een aantal van deze op-

drachten kunnen worden samengevoegd tot een "toetsenbord-procedure", hetgeen

resulteert in een voor de onderzoeker efficiëntere werkwijze. Onderstaand is dit

aangegeven met * . De eerste keer wordt met het symbool * aangegeven dat negen

programma's tot één procedure worden samengevoegd. In het tweede geval worden

alle onder * vermelde opdrachten in één procedure opgenomen.

Met LL respectievelijk RL zijn linker en rechter long aangeduid.

1. O N , SU5I

IN LI

*

SEFP, 2, 64, 64, 0, 0, 1, 0

CRFM, - , - , 1, 150, - , .5

5. SUFR, 1, 150, 151

ODFR, 151 ; ADD ALL POINTS ; .A : 1

CRTF, 1, 150, 1, 1

CPTF, 1, 1, 1, 75, * , 44, 110

CPTF, 1, 1, 76, 150, *, 44, 110

10. LITF, 1, 1

GOU
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Nu worden exspiratie- en inspiratieframes uitgekozen.

SUFR, - , - , 152

15. SUFR, -,, - , 153

SUFR, - , - , 154

SUFR, - , - , 155

TRFR, 152, 155, 156

LOFR, 156, 159

20. ODFR, 153 EN 155 : INTEKENEN ROl's 2 t/m 7

INFR, 152, 153, 1, 4

INFR, 154, 155, 1, 1

INFR, 154, 155, 5, 7

INFR, 156, 157, 1, 4

25. INFR, 158. 159, 1, 1

INFR, 158, 159, 5, 7

GOLI

INLI

OERE, 2, 7

30. IMFA, 152, 155, 1, 90

UFA, 152, 155, 1, 1, 1, 90

UFA, 152, 153, 2, 4, 1, 90

UFA, 154, 155, 5, 7, 1, 90

GOLI

35. QUIT

In het onderstaande wordt kort aangeduid wat er achtereenvolgens geschiedt, wanneer

men deze opdrachten aan de computer geeft.

Regel 4, CRFM : van de transmissiegegevens worden 150 ^ sec-frames geconstrueerd.

Regel 5, SUFR : de 150 \ sec-frames worden gesommeerd tot één frame.

Regel 6, ODFR : in het op de oscilloscoop verschenen transmissiebeeld wordt het

hele gezichtsveld als R.O.I, gekozen.



Regel 7, CRTF

Regel 8-9, CPTF

Regel 10, LITF

Regel 12,

Regel 14-17, SUFR

Regel 19, LOFR

Regel 20, ODFR

Regel 24-26, INFR

Regel 30-33. IMFA
en UFA
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de tijdfunctie van de studie wordt geconstrueerd.

de tijdfunctie wordt afgebeeld op het oscilloscoopscherm en grafisch

weergegeven via de regeldrukker.

: de gegevens van de tijdfunctie worden in tabelvorm gegeven.

: in de verkregen tijdfunctie worden de exspiratieframes E., E_ en

de inspiratieframes I . , I_ uitgekozen.

: de exspiratieframes E., E_ en de inspiratieframes I . , !_ worden

geconstrueerd.

: binnen een frame wordt voor ieder pixel van het betreffende getal

(de intensiteit I ) de 64. log berekend.

: in de op de oscilloscoop verschenen transmissiebeelden van I . en

I „ worden m.b.v. de lichtpen R.O.I.'s voor V. en V gekozen.

: van een frame wordt binnen de gekozen R.O. I. de som van

de LOFR-getallen in ieder pixel en het aantal pixels gegeven.

de geconstrueerde exspiratie- en inspiratieframes E-, I . , E_,

9.5. RESULTATEN

9 . 5 . 1 . Vergelijking van de uitkomsten van het transmissie-onderzoek met de bevindingen

bij bronchospirometrie.

Hieronder worden van iedere patiënt bij wie zowel transmissie-onderzoek als bronchospi -

rometrie-onderzoek kon worden verricht de klinische gegevens kort samengevat en in

tabelvorm de resultaten vermeld van volumenbepalingen volgens de transmissiemethode en

volgens de bronchospirometriemethode.

Met LL wordt in iedere tabel de linker long aangeduid, met RL de rechter long. Het

quotiënt LL/(LL + RL) geeft het aandeel weer, dat de LL- long bijdraagt tot het volumen

lucht in beWe longen samen. In de tabel is dit aandeel uitgedrukt als een percentage.

Van iedere patiënt zijn foto's van de longen weergegeven, zoals die met de computer

worden verkregen. Onder deze foto's zijn kurven afgebeeld, die - van boven naar bene-

den opgesomd -voorstellen her gedigitaliseerde spirogram, de transmissiekurve voor beide

longen tesamen, voor de rechter long (RL) en voor de linker long (LL).
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Patient A

Man van 25 jaar, stond onder controle van het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding.

Bij routine controle werden op de thoraxfoto afwijkingen gevonden. In de rechter longtop

was een schaduw met holte waarneembaar. Bij planigrafie werd de holte het scherpst getrof-

fen op 10 cm van dorsaal. Bij bronchografisch onderzoek werd in de apicale tak van de

rechter bovenkwab een grote bronchiëctasie zichtbaar, hetgeen overeenkwam met de op de

thoraxfoto gesignaleerde holte.

Bij bronchospirometrie bleek er rechts een voiumeverlies te zi jn.

Bij operatie bleken veel vergroeiingen tussen het apicale en het dorsale segment te bestaan,

zodanig, dat een lobectomie van de rechter bovenkwab noodzakelijk bleek. Pathologisch-

anatomisch onderzoek van het resectiepreparaat toonde een chronisch granulomateus ontste-

kingsbeeld met verkazende necrose.

A V
(ml)

AVI

2700

AV2

5000

AVI

2300

AV2

4700

ber. gem.

0,0939 0,0908

0,0877 0,0908

0,0996 0,0922

0,0849 0,0922

Bron chospi rometri e

1 ROl
Volumen

(ml)

2793

4828

2485

4330

Volumen LL
(ml)

1384

2144

1173

1939

2304

2 ROl
Volumen RL

(ml)

1412

2433

1262

2244

2496

's
LL+RL

(ml)

2796

(+4%)

4577

(-8%)

2435

(+6%)

4183

(-11%)

4800

LL
LL+RL

50%

47%

48%

46%

48%

y

RL
LL+RL

50%

53%

52%

54%

52%
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Patient B

Man van 36 jaar met klachten over een licht drukkend gevoel op de borst, vrijwel

continu aanwezig.

Patient was al maanden bekend op het consultatiebureau:afwijkingen op de thorax-

foto, welke verdacht waren voor tuberculose. Hij werd hiervoor behandeld met

tuberculostatica. Bij algemeen lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen ge-

vonden. Röntgenonderzoek van de thorax toonde klein-vlekkige afwijkingen in het

rechter bovenveld. Bij bronchografisch onderzoek bleken forse bronchiëctasiën in de

hele rechter bovenkwab te bestaan.

Longfunctie-onderzoek voor bronchospirometrie: vitale capaciteit 3300 ml (Normaal-

waarde 4450 ml).

Er werd lobectomie van de rechter bovenkwab verricht.

A V
(ml)

AVI

3100

4 V 2

3100

4V1

2800

AV2

3300

H
ber.

0,1201

0,1100

0,1111

0,1113

0

0

0

0

n
gem.

,1150

,1150

,1112

,1112

Bronchospirometrie

1 ROI
Volumen

(ml)

3238

2965

2798

3303

Volumen LL
(ml)

1543

1440

1294

1599

1563

2 ROl's
Volumen RL

(ml)

1550

1443

1315

1663

1387

LL+RL
(ml)

3093

( 0%)

2883

(-7%)

2609

(-7%)

3262

(-1%)

2950

LL
LL+RL

50%

50%

50%

49%

53%

V

RL
LL+RL

50%

50%

50%

51%

47%
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Patient C

Man van 70 jaar, bekend met chronische bronchitis en asthma in zijn jeugdjaren: sinds

een half jaar toenemende hoestklachten, waarbij af en toe sanguinolent sputum werd op-

gegeven. Bij auscultatie werd een verlengd piepend exspirium gehoord. De röntgenfoto

van de thorax toonde een dorsaal gelegen tumorschaduw in het gebied van de rechter

onderkwab, alsmede een forse onderpool van de rechter hi lus. De longfunctie bleek zo-

wel kwantitatief als kwalitatief gestoord. Vitale capaciteit: 3000 ml (normaalwaarde

3790 ml).

Twee jaar ee'der was hij geopereerd wegens een blaascarcinoom, zodat gedacht werd

aan een mogelijke metastase of wel een primaire longtumor. Bij operatie bleek een

mul ti cyclische tumor gelegen in het voorste segment van de rechter onderkwab. Bij

pathologisch-anatomisch onderzoek werd een slecht gedifferentieerd adenocarcinoom

gevonden met doorgroei in een tak van de arteria pulmonalis. Er werd bilobectomïe

verricht.

AV
(ml)

A VI

2600

4V2

3100

A VI

1400

AV2

2900

0,0974

0,0978

0,0781

0,0879

gem.

0,0976

0,0976

0,083

0,083

Bronchospirometrie

1 ROI
Volumen

(ml)

2595

3107

1317

3070

Volumen LL
(ml)

1161

1400

559

1417

1403

2 ROI
Volumen RL

(ml)

1397

1654

691

1559

1647

's

LL+RL
(ml)

2558

(-2%)

3054

(-1%)

1250

(-11%)

2976

(+3%)

3050

LL
LL+RL

45%

46%

45%

48%

46%

V

RL
LL+RL

55%

54%

55%

52%

54%
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Patient D

Man van 73 [aar, bekend met klachten van claudicatio intermittens. Op een controle

thoraxfoto werd een kleine haard rechts boven gevonden. Er waren geen pulmonale

klachten. Bij lichamelijk onderzoek werden geen bijzonderheden vastgesteld.

Het longfunctie-onderzoek was normaal. Bij proefthoracotomie werd een kleine ronde

tumor geënucle'êerd. Bij pathologisch-anatomisch onderzoek werd een granulomateuze

ontft°kingshaard met negatieve Ziehl-Neelsen reactie waargenomen.

(ml)

-AV1

1300

JV2

2000

.iVl

1900

.iV2

1800

0,1160

0,1135

0,1238

0,1212

gem.

0,1148

0,1148

0,1225

0,1225

Bronchospirometrie

1 ROI
Volumen

(ml)

1313

1977

1920

1782

Volumen LL
(ml)

586

890

841

802

1070

2 ROI1

Volumen RL
(ml)

698

1046

932

894

1160

s

LL+RL
(ml)

1284

(-1%)

1936

(-3%)

1773

(-7%)

1696

(-6%)

2230

LL
LL+RL

46%

46%

47%

47%

48%

V

RL
LL+RL

54%

54%

53%

53%

52%
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Patient E

Man van 66 jaar. Bij bevolkingsonderzoek werden op de thoraxfoto afwijkingen met

holtevorming in het rechter bovenveld gevonden. Bij longauscultatie werden rechts-

boven licht brommende rhonchi met iets verscherpt ademgeruis gehoord; thoraxfoto:

vage schaduwen in de rechter top met centraal een opheldering. Verder duidelijke

bronchiëctasiën in de rechter bovenkwab. Bronchografie toonde geen duidelijke af-

wijkingen. Bacteriologisch onderzoek op tuberculose was negatief.

Longfunctie-onderzoek: zowel kwantitatief als kwalitatief licht gestoorde longfunctie.

Er werd lobectomie van de rechter bovenkwab verricht. Het pathologisch-anatomisch

onderzoek van het lobectomiepreparaat met bronchiëctasiën toonde peribronchitis,

bronchitis en peribronchiale fibrose en ontstekingsresten. Geen specifieke afwijkingen.

AV
(ml)

-iVl

2000

.W2

2300

JlVl

2100

J V 2

2700

i

o,

o,

o,

o,

1198

1238

1183

1145

0

0

0

0

Bron chospirome trie

ngem.

,1218

,1218

,1164

,1164

1 ROl
Volumen

(ml)

1968

2338

2134

2656

•

Volumen LL
(ml)

991

1067

1080

1391

1357

2
Volumen

(ml)

929

1127

1008

1271

943

ROl's
RL LL+RL

(ml)

1920

(-4%)

2194

(-5%)

2088

(-1%)

2662

(-1%)

2300

LL
LL+RL

52%

49%

52%

52%

59%

RL
LL+RL

48%

51%

48%

48%

41%
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Patient F

Man van 67 jaar, klaagde sinds enkele weken over pijn rechts onder het schouderblad.

Toenemende hoestklachten, waarbij geel niet haemorrhagisch sputum werd opgegeven.

Bij lichamelijk onderzoek bleek de percussie rechtsboven wat gedempt, bij auscultatie

was een licht verzwakt ademgeruis hoorbaar. Verder waren er geen bijzonderheden.

De thoraxfoto toonde infiltratieve afwijkingen in het rechter bovengebied. Bronchogra-

fie toonde lichte bronchopathie met stenose proximaal in de rechter bovenkwabsbronchus.

Dit werd bevestigd d .m.v . bronchoscopie. Longfunctie-onderzoek: vitale capaciteit

3550 ml bij een normaalwaarde van 3600 ml. Proefexcisie rechter bovenkwab toonde bi j

histologisch onderzoek het beeld ven een weinig gedifferentieerd piaveiselcelcarcinoom

Er werd lobectomie van de rechter bovenkwab verricht.

v v
1 ROI 2 ROl's

AV V- ^ Volumen Volumen LL Volumen RL LL+RL JLL_ RL
(ml) b e r - g e m ' (ml) (ml) (ml) (ml) LL+RL LL+RL

0,1213 0,1275 1521 784

1600

AV2 0.1336 0,1275 3249 1706

3100

731

1481

1515

(-5%)

3187

(+3%)

52%

54%

48%

46%

Bronchospirometrie 1815 1435 3300 55% 45%

Bij deze patient trad tijdens herhaling van de metingen een technische storing op.





Man van 68 jaar met progressieve hoestklachten en dyspnoe. Bij klinisch onderzoek werd

rechts uchter een gedempte percussie gevonden, bij auscultatie werd daar een verzwakt

ademgeruis gehoord met verspreid enkele grove rhonchi, verder geen bijzonderheden.

Bij bronchologisch onderzoek bleek de stambronchus vernauwd. Uit het cytologisch en

histologisch onderzoek werd de diagnose gesteld op een matig gedifferentieerd plavei-

sel celcarcinoom ter plaatse van de apex van de rechter onderkwab met pressie op de

dorsale wand van de stambronchus. De mediastinoscopie was negatief. Röntgenonderzoek

van de thorax toonde een schaduw paramediaan in het rechter midden-ondergebied.

Bif bronchospirometrie werden de vitale capaciteit voor elke long apart bepaald.

Longfunctie-onderzoek: vitale capaciteit 2300 ml (normaal 3390 ml). Bij operatie bleek

de tumor vergroeid met het dorsale segment van de rechter bovenkwab. Er werd pneumec-

tomie verricht.

(ml)

A VI

2300

AV2

2400

4V1

2200

AV2

2500

0,1105

0,1129

0,1197

0,1186

gem.

0,1117

0,1117

0,1191

0,1191

Bronchospirometrie

1 ROI
Vol urnen

(ml)

2275

2426

2212

2489

Volumen LL

H)

1260

1329

1158

1323

1112

2 ROI1

Volumen RL
(ml)

963

1067

978

1134

838

s
LL+RL

(ml)

2223

(-3%)

2396

(-0%)

2136

(-3%)

2457

(-2%)

1950

LL
LL+RL

57%

55%

54%

54%

57%

V

RL
LL+RL

43%

45%

46%

46%

43%
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Patient H

Man van 77 jaar, bekend met een chronische bronchitis. Werd na een jaar opgenomen

voor operatie van een recidief hernia inguinalis. Hij klaagde alleen over hoesten met

opgeven van wit sputum. Uit de voorgeschiedenis was een verdachte schaduw in de

rechter hilus bekend. Uitvoerig longonderzoek leverde destijds geen duidelijke afwi j-

kingen op. De thoraxfoto toonde thans pleura-afwijkingen links en een schaduw met

scherpe bovengrens, die caudaal niet af te grenzen was van de diafragmakoepel. Verder

werd een glad begrensde tumor achter de rechter hilus waargenomen.

Bij lichamelijk onderzoek werden geen duidelijke afwijkingen vastgesteld. De longfunc-

tie was zowel kwalitatief als kwantitatief in de loop der jaren geleidelijk verslechterd.

Vitale capaciteit 2650 ml (normaalwaarde 3480 ml). Bij bronchoscopie werden geen af-

wijkingen gevonden. Bij bronchografie links werden deformaties van de bronchiaalboom

waargenomen. Pleurabiopten toonden geen overtuigende afwijkingen. Uiteindelijk werd

besloten tot operatieve exploratie van de pleura-afwijkingen links. Pathologisch-

anatomïsch onderzoek toonde aspecifieke afwijkingen, berustend op fibrose. Geen meso-

thelroom, geen andere maligniteiten.

1 ROI 2 ROl's
AV H P Volumen Volumen LL Volumen RL LL+RL LL RL
(ml) b e r " g e m - (ml) (ml) (ml) (ml) LL+RL LL+RL

l • •

é VI 0,1233 0,1240 2088 626

2100

AVZ 0,1247 0,1240 2011 642

2000

4 VI 0,1159 0,1160 1898 597

1900

AV2 0,1160 0,1160 2201 619

2200

Bronchospirometrie 702 1248 1950 36% 64%

1366

1325

1224

1518

1992

(-5%)

1967

(-2%)

1821

(-4%)

2137

(-3%)

31%

33%

33%

29%

69%

67%

67%

71%
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Patient

Man, 27 jaar, opgenomen ter evaluatie van niet-productief hoesten en dyspnoe.

De voorgeschiedenis vermeldt een pleurectomie rechts wegens emfyseem en pneumo-

thorax. Voorts bestaat er een vaatleeg gebied rechts. Vroeger was een allergie voor

huisstof vastgesteld. Bij lichamelijk onderzoek werd rechts zwak ves'culair ademge-

ruis gehoord. Verder geen bijzonderheden.

Longfunctie-onderzoek toonde een verminderde vitale capaciteit met duidelijk

functieverlies rechts. Bij bronchoscopie geen duidelijke afwijkingen. Bij bronchogra-

fie rechts zag men een kale emfysemateuse bronchiaalboom met slechts enige perifere

vulling van de bovenkwabstakken en posterobasaal. Links waren er geen duidelijke

afwijkingen. Bij pulrnonalis-angiögrafie werd de arteria pulmonalis dextra normaal

gevuld, de perifere vulling was echter gering. Links normaal vaatbeeld.

Conclusie: waarschijnlijk congenitaal man tel emfyseem rechts. Status na pleurectomie

rechts en resectie van de ramus cardiacus wegens emfyseem en pneumothorax. Medi-

camenteuze therapie werd ingesteld.

A V
(ml)

AVI

AV2

AVI

1400

AV2

3300

Door technische

0,0874 0,0871

0,0868 0,0871

Bronchospirometrie

1 ROI
Vol urnen

(ml)
Volumen LL

(ml)

storing mislukt.

1405

3289

714

1891

2344

2 ROI
Volumen RL

(ml)

625

1297

1531

LL+RL
(ml)

1339

(-4%)

3188

(-3%)

3875

LL
LL+RL

53%

59%

60%

•

RL
LL+RL

47%

4 1 %

40%
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Patient J

Man van 55 jaar, klaagde sinds maanden over productief hoesten zonder bloedbijmenging

Er waren geen dyspnoe-klachten. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen

vastgesteld. De thoraxfoto toonde een tumorschaduw rechtsboven nabij de hi lus. Het

bronchogram rechts toont een stenose van de tak van het apicale segment van de rechter

bovenkwab. Dit werd door brochoscopisch onderzoek bevestigd. Bij histologisch en cyto-

logisch onderzoek werd een plaveisel cel carcinoom vastgesteld. Het longfunctie-onderzoek

leverde kwantitatief normale waarden, die kwalitatief licht gestoord waren. Normale

Links-Rechts-verhouding bij bronchospirometrie. Bij patient werd lobectomie van de

rechter bovenkwab verricht. Pathologisch-anatomisch onderzoek van het resectieprepa-

raat toonde een matig gedifferentieerd plaveiselcelcarcïnoom.

A V
(ml)

ziVl

2000

AV2

3800

<AV1

2200

AVI

3600

0,

0,

o,

0

r1064

r i098

r1036

,1040

n
gem.

0,1081

0,1081

0,1038

0,1038

Bronchospirometrie

1 ROI
Volumen

M)

1968

38Ó1

2196

3607

Volumen LL
(ml)

871

1849

1092

1753

1656

2 ROI's
Volumen RL

(ml)

992

1928

1147

1748

1944

LL+RL
(ml)

1863

(-7%)

3777

(-1%)

2239

(+2%)

3501

(-3%)

3600

LL
LL+RL

47%

49%

49%

50%

46%

V

RL
LL+RL

53%

51%

51%

50%

54%
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Patient K

Man van 59 jaar, al jaren bekend met chronisch asthmatische bronchitis. Opgenomen

wegens interlobair vocht rechts en verhoogde bezïnking. Patient klaagde de laatste

ti jd meer over hoesten met af en toe opgeven van sanguinolent sputum. Er waren geen

dyspnoe-klachten. Bij lichamelijk onderzoek werd bij auscultatie boven de longvelden

een licht verlengd expirium met verspreide piepende rhonchi gehoord. De thoraxfoto

toonde een verbreed interlobium tussen rechter boven- en middenkwab en beiderzijds

een forse hilus. Bij bronchoscopie werd een tumor op de carïna van de rechter boven-

kwab gezien, overgrijpend tot het begin van de stambronchus. Na proefexcisie werd

een plaveisel cel carcinoom vastgesteld. De longfunctie: vitale capaciteit 3400 ml

(normaalwaarde 4015 ml). Aangezien er geen metastasen werden aangetoond, werd

patient geopereerd voor een lobectomie van de rechter bovenkwab met sleeve resectie.

y v
1 ROI 2 ROl's

AV P- P Volumen Volumen LL Volumen RL LL+RL LL RL
(ml) b e r - g e m - (ml) (ml) (ml) (ml) LL+RL LL+RL

.4 VI 0,0950 0,0960 1484 758 651 1409 54% 46%

1500 (-6%)

AV2 0,0970 0,0960 1717 871 763 1634 53% 47%

1700 (-4%)

4 VI 0,0983 0,1011 1652 824 724 1548 53% 47%

1700 (-9%)

AV2 0,1038 0,1011 2362 1184 1115 2299 52% 48%

2300 (-0%)

Bronchospirometrie 1585 1585 3170 50% 50%
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Bij toetsing van onze uitkomsten met de bevindingen bij bronchospirometrie heeft het

om twee redenen geen zin de vitale capaciteit, berekend volgens de transmissieme-

thode te vergelijken met de vitale capaciteit gemeten bij bronchospirometrie:

tussen de beide onderzoeken,waarvan men de resultaten wil vergelijken(bestaat een

tijdsinterval van enkele dagen, terwijl - en dit is wellicht van veel meer invloed - de

vitale capaciteit bij bronchospirometrie bepaald wordt met een impediment in de lucht-

wegen. Het l i jkt redelijk bij deze toetsing te vergelijken in hoeverre de links-rechts

verhoudingen van beide onderzoeken overeenstemmen.

Wij hebben dit nagegaan door het percentage, dat de linker long tot de totale venti-

latie levert volgens de transmissiemethode te vergelijken met het percentage, dat

volgens de bronchospirometrie werd gevonden. Wij hebben daarvoor percentages ge-

bruikt, die in de tabellen,behorende bij de hierbesproken patienten(te vinden zijn in

de kolom met het hoofd LL/LL+RL.

Steeds werden de percentages gebruikt die betrekking hebben op A V „ , daar deze

volumenverschillen steeds goed overeenkomen met de vitale capaciteit van de longen

bij bronchospirometrie.

Bij patient A zijn derhalve de percentages 47 en 46 vergeleken met het percentage

van 48, het resultaat bij bronchospirometrie.

Het bli jkt, dat de transmissïemefhode een LL/LL+RL-percentage geeft, dat gemiddeld

1,65% kleiner is dan de waarde gevonden bij bronchospirometrie. De standaarddevia-

tie van het verschil bedraagt 3,59%. Dit resultaat mag als zeer goed worden beschouwd,

vooral wanneer men in overweging neemt, dat het hier verhoudingen van metingen be-

treft en dat in afwijking van de werkelijkheid werd aangenomen, dat bij klinisch ge-

bruik van spiromererwaarden geen foutenbronnen bestaan. Of en in hoeverre het tijds-

interval tussen beide onderzoeken invloed uitoefent is moeilijk te schatten.

9.5.2. Vergelijking van de uitkomsten van het transmissie-onderzoek met de

bevindingen bij spirometrie.

Bij de 28 gezonde proefpersonen en 14 patiënten bif wie wel transmissie-onderzoek maar

geen bronchospirometrie geschiedde, vond vergelijk plaats tussen de met spirometrie

bepaalde vitale capaciteit van de longen en de waarde hiervan, berekend volgens de

transmissiernethode.
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Spirometrie

A 1 6200

5800

A 2 6900

6200

A 3 4100

4100

A 4 4300

3800

A 5 2700

3400

A 6 4400

4100

A 7 4700

4900

A 8 4800

4700

A 9 4300

4600

Al 0 5300

5400

Al 1 4500

4700

A12 4700

4800

A13 5500

4700

A14 4900

4300

Transmissie

5720 (-8%)

5379 (-7%)

6547 (-5%)

5818 (-6%)

3847 (-6%)

3862 (-6%)

4250 (-1%)

3818 (0%)

2706 (0%)

3663 (+8%)

4198 (-5%)

3939 (-4%)

4593 (-2%)

4679 (-5%)

4735 (-1%)

4515 (-4%)

4062 (-6%)

4403 (-4%)

5358 (+1%)

5367 (-1%)

4448 (-1%)

4389 (-7%)

4666 (-1%)

4864 (+1%)

5355 (-3%)

4710 (0%)

4882 (0%)

4190 (-3%)

Spirometrie

A15 4600

A16 5700

6200

A17 4100

4100

A18 3700

4100

A19 3600

3600

A20 3600

3500

A21 3400

3100

A22 2800

2700

A23 4200

4200

A24 4600

4300

A25 3000

3100

A26 2600

2900

A27 3500

3400

A28 5000

5000

Transmissie

4377 (-5%)

5536 (-3%)

5952 (-4%)

4030 (-2%)

4022 (-2%)

3715 (0%)

4140 (+1%)

3613 (0%)

3623 (+1%)

3594 (0%)

3526 (+1%)

3120 (-8%)

3362 (+2%)

2827 (+1%)

2695 (0%)

4155 (-1%)

4184 (0%)

5134 (+12%)

4279 (0%)

2977 (-1%)

3123 (+1%)

2598 (0%)

2968 (+2%)

3517 (0%)

3409 (0%)

4805 (-4%)

5115 (+2%)

Tabel 18. Vergelijking van gemeten (spirometrie) en berekende

(transmissie) vitale capaciteit (in milliliters) bij 28

gezonde proefpersonen.
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Spirometrie
VC(ml)

B 1

B 2

B 3

B 4

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B10

Bil

B12

BI 3

B14

2300
2500

1900

3300
3100

1700

3000

3200

1900
2100

2000
1800

1400
1600

2300
2500

3100
3500

4000
4000

3600
2500

3200
3700

Transmissie-onderzoek
VC(ml)

2054 (-11%)
2192 (-12%)

1681 (-12%)

2843 (-14%)
2514 (-19%)

1748 (+ 3%)

3072 (+ 2%)

3226 (+ 1%)

1868 (- 2%)
2155 (+ 3%)

1909 (- 5%)
1767 (- 2%)

1314 (- 6%)
1635 (+ 2%)

2359 (+ 3%)
2581 (+ 3%)

3068 (- 1%)
3357 (- 4%)

3938 (- 2%)
3784 (- 5%)

3903 (+ 8%)
2374 (- 5%)

3125 (- 2%)
3069 (- 4%)

Tabel 19 Vergelijking van gemeten (spirometrie) en be-

rekende (transmissie) vitale capaciteit bij 14

patiënten met longziekten.
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Tabel 18 toont een overzicht van de meetresultaten bij spirometrie en de resultaten

van ons onderzoek. De vitale capaciteit, die in de tabel onderde kolom "transmissie-

onderzoek" wordt vermeld, is de som van de volumina, bij maximale inspiratie per

long berekend. Achter iedere berekende waarde is tussen haakjes de afwijking ten op-

zichte van de spirometriebevinding vermeld. Het blijkr(dat bij deze groep van gezonden

het transmissie-onderzoek de vitale capaciteit onderschat met een percentage van ge-

middeld 2,18%- De standaarddeviatie bedraagt 4 ,41%. Hierbij is verondersteld, dat

spirometrie de werkelijke capaciteit aangeeft.

Tabel 19 is op dezelfde manier samengesteld als tabel 18 maar heeft betrekking op de

patiënten met verschillende longziekten, bij wie wel transmissie-onderzoekbaar geen

bronchospirometrie werd verricht.

Ook thans blijkt de vitale capaciteit bepaald volgens het transmissie-onderzoek kleiner

te zijn dan de waarde bepaald met spirometrie: er bestaat een onderschatting van 3,38%.

De standaarddeviatie bedraagt 6,47%.

De conclusie wordt getrokken, dat het transmissie-onderzoek voor de bepaling van de

vitale capaciteit van de longen in betrouwbaarheid niet onderdoet voor de spirometrie.

De in kolom "transmissie" van de tabellen 18 en 19 vermelde waarde voor de

vitale capaciteit is de som van twee regionale longvolumina: bij iedere proefpersoon of

patient werd deze verkregen door optelling van twee regionale capaciteite^namelijk

die van de rechter en die van de linker long.

Men mag dus concluderen^at het transmissie-onderzoek in staat is ook regionale longvo-

lumina betrouwbaar te bepalen.
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Hoofdstuk X. NABESCHOUWING

Het is door de vergelijking met spirometrie en bronchospirometrie, besproken in hoofd-

stuk IX, duidelijk, dat onze niet-invasieve methode van transmissie-onderzoek be-

trouwbare resultaten geeft en de mogelijkheid biedt tot de bepaling van regionale long-

volumes.

Voor routine onderzoek is de methodiek nog omslachtig. Hiervan zal de patiënt niets

merken, want wat hem betreft duurt het onderzoek slechts 12 tot 15 minuten.

De analyse volgens de beschreven methode echter kost op dit moment nog veel t i jd.

Deze wijze van analyseren maakt het de onderzoeker mogelijk op zeer flexibele manier

de meetgegevens te verwerken. Een dergelijke grote mate van flexibiliteit is uiteraard

nodig zolang een project nog in het stadium van wetenschappelijk onderzoek verkeert.

Voor de routine-toepassing in de gezondheidszorg is een dergelijke flexibiliteit niet

nodig en zelfs ongewenst, daar ovfcrbodig computergebruik leidt tot onnodige kostenver-

hoging. Daarom werd in onmiddellijke aansluiting op het experimentele werk(dat aan

dit proefschrift ten grondslag ligt, begonnen met het stroomlijnen van de analysemethode.

Bij het ter perse gaan van dit proefschrift was het gelukt een programma op te stellen,

dat geheel automatisch de longgrenzen opzoekt, het aantal pixels in iedere long bepaalt

en aangeeft hoeveel gammakwanten door iedere long worden doorgelaten.

De volgende stap, waarin de computer automatisch voor de desbetreffende patient de

lineaire absorptiecoëfficiënt van de gebruikte gammastralen in het thoraxweefsel be-

paalt, is thans in ontwikkeling.

Van een aantal parameters, die nu nog via een terminal bij de analyse aan de computer

moeten worden opgegeven;zijn op dit moment de constante waarden bekendjdie bij rou-

tine-onderzoek kunnen worden gebruikt.

In principe moet het met de ontwikkelde methodiek van meting en verwerking van ge-

gevens mogelijk zijn bij iedere patient ook het residu volume te bepalen. Voor de

methode, die ons voor ogen staat, is de in dit proefschrift genoemde "referentiemeting"

van groot belang. Binnenkort zal met de uitwerking van dit concept worden begonnen

en daarbij zal er naar worden gestreefd reeds in de ontwikkelingsfase van dit project te

profiteren van de boven aangeduide stroomlijning van de verwerking der gegevens.
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SAMENVATTING

Bij deze onderzoekingen wordt de transmissie door de thorax van Tc-gammastralen

gemeten met behulp van een gammacamera en een daaraan gekoppelde computer.

Het doel van dit onderzoek was ter vervanging van bronchospirometrie een non-invasieve

methode te ontwikkelen om regionale longvolumina en daarmee ook regionale longfunctie

te bepalen voor routine klinische doeleinden.

In de literatuur zijn slechts weinig publicaties met dezelfde doelstelling te vinden.

De beoogde doelstelling werd tot dusver door geen van de onderzoekers bereikt.

In hoofdstuk II wordt een literatuuroverzicht gegeven. Met alle transmissie-onderzoeken

werd bevredigende kwalitatieve informatie verkregen omtrent regionale longventilatie,

doch zelfs de publicaties, waarvan de titelaanduiding suggereert dat er van kwantita-

tieve bepalingen sprake is, hebben gefaald deze kwantitatieve informatie werkelijk te

verschaffen.

In ons onderzoek werd de transmissie aanvankelijk gemeten zonder vooraf een referentie-

meting uit te voeren. Deze oorspronkelijke meetmethode wordt beschreven in hoofdstuk I I I .

In hoofdstuk IV worden de uitkomsten, verkregen uit de proeven, door de eerste meet-

methode besproken. De resultaten tot dusver verkregen waren kwalitatief bevredigend doch

onvoldoende voor kwantitatieve bepalingen. De verkregen resultaten worden besproken in

hoofdstuk V.

In hoofdstuk VI wordt een analyse van mogelijke foutenbronnen gegeven. Als gevolg van

deze analyse werd een nieuw mathematisch model geconstrueerd. In dit model vormt de

absorptiedikte een belangrijke factor. Deze absorptiedikte wordt gedefinieerd als de dikte

van een waterlaag, die per pixel de doorgelaten gammastraling verzwakt in dezelfde mate

als het overeenkomstige thorax gedeelte. Uit dit theoretische model volgde, dat middelen

moesten worden gevonden om voor ieder gedeelte van de thorax, dat overeenkomst met een

pixel, de absorptiedikte te bepalen. Dit gaf aanleiding tot metingen van transmissiever-

schillen per pixel; de patiënt werd daarbij in een bad met water geplaatst. De transmissie-

verschillen optredende tussen twee ademhalingsfasen, werden voor iedere pixel gemeten.

Door gebruik te maken van een nieuwe analysemethoden, in dit hoofdstuk beschreven,
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werd de lineaire absorptiecoëfficiënt van het thoraxweefsel uit deze transmissiever-

schillen berekend. Substitueert men de waarde van de berekende lineaire absorptie-

coëfficiënt in de formule van Lambert-Beer, dan kan de absorptiedikte voor iedere

pixel berekend worden en dan is het mogelijk om voor elk pixel absorptiediktever-

schillen te meten voor twee verschillende ademhalings toestanden, zoals bijvoorbeeld

inspiratie en exspiratie. De objectoppervlakten, waarmee een pixel overeenkomt, is

constant voor elke "parallelhole collimator" en kan gemakkelijk worden bepaald. Dit

betekent, dat de X- en Y- dimensies bekend zijn. De absorpriedikteverschillen cor-

responderen voor ieder pixel met de Z-dimensie, zodat voor ieder pixel het volume

lucht berekend kan worden. De voorkeursgebieden worden de computer aangegeven

met een lichtpen. De computer berekent het verschil in absorptiedikte per pixel en

het daarmee overeenkomende volume lucht. Door sommatie van al deze waarden in

alle pixels binnen het aangegeven voorkeursgebied kan het longvolume worden berekend.

In hoofdstuk VIII worden deze nieuwe meettechniek en data-analyse getest in een

reeks phantoomstudies. De uitkomsten hiervan waren goed: het gemiddelde verschil

met de werkelijke volumes bedroeg -4%. Het foutenpercentage varieerde tussen -10%

en+ 1%.

In hoofdstuk IX worden transmissie-onderzoek en bronchospirometrie vergeleken in een

groep van 11 patiënten. Met beide methoden werd de bijdrage bepaald van één long

tot de totale ventilatie. De methoden bleken in goede overeenstemming: het verschil

bedroeg gemiddeld 1,65%. Bij 28 gezonde proefpersonen en 14 patiënten met long-

ziekten kon geen bronchospirometrie worden verricht. De vitale capaciteit van de

longen werd gelijktijdig door spirometrie en transmissie-onderzoek bepaald. De vitale

capaciteit werd bij het transmissie-onderzoek voor iedere long afzonderlijk bepaald

en de som van deze vitale capaciteiten werd bij iedere van deze proefpersonen of

patiënten vergeleken met de vitale capaciteit, gevonden bij spirometrie. Het verschil

bedroeg gemiddeld 2,18% (standaarddeviatie 4,41%) bij de groep van gezonde proef-

personen en 3,38% (standaarddeviatie 6,47%) bij de groep van patiënten.

Dit leidt tot de conclusie dat door transmissie-onderzoek de vitale capaciteit van beide

longen samen met dezelfde nauwkeurigheid als door spirometrie bepaald wordt en dat

door transmissie-onderzoek de vitale capaciteit van iedere long afzonderlijk even be-
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trouwbaar gemeten kan worden als door bronchospirometrie.

Het is duidelijk dat onze methode van transmissie-onderzoek een diagnostische methode

is, waarmee het voor het eerst mogelijk is geworden regionale longvolumes te bepalen

op niet-invasïeve wijze.
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SUMMARY

The aim of this study was to develop a non-invasive method for determining regional

lungvolumes, which could replace bronchospirometry in routine clinical use.

In" literature only a few studies aiming at the same goal are reported. They were all

unsuccessful.

In the present study transmission through the thorax of Tc-gammarays is measured

by means of a gamma camera on line with a computer.

In chapter II a review of the literature is given. In all transmission studies reported

qualitative information about regional lung ventilation is described as satisfactory,

but even articles which in their title claimed quantitative information failed to pro-

duce real regional lungvolumes.

In the present study transmission was initially measured without performing a reference

transmission measurement. This initial method of measurement is described in chapter I I I .

In chapter IV the analysis of the data acquired with the initial method is reported and

discussed. The results so far obtained though qualitatively satisfactory proved inaccurate

in a quantitative sense. These results are discussed in chapter V.

In chapter VI an analysis of possible sources of errors is performed. In consequence of

this analysis a new mathematical model was conceived. In this model "absorption

thicknes-" i» an important factor. This "absorption thickness" is defined as the thickness

of a layer of water which per pixel attenuates the gamma rays to the same amount as the

corresponding part of ths thorax.

in consequence of this theoretical model means had to be found to achieve the determi-

nation of the "absorption thickness" for each part of the thorax corresponding to a pixel.

This led to the introduction of measurements of transmission differences per pixel; the

patient therefore is placed in a bath with water. The difference in transmission for each

pixel between two respiratory states is then measured.

Using the new method for analysis described in this chapter the linear absorption coeffi-

cient of the thoracic tissues is calculated from these transmission differences.

Substituting the value of the calculated linear absorption coefficient in the formula of

Lambert-Beer, the absorption thickness can be calculated for each pixel and thus it is
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possible to calculate for each pixel differences in absorption thickness between two

respiratory states as for instance inspiration and exspiration.

The object surface with which a pixel corresponds is constant for each parallelhole

collimator and can easily be determined. This means that X- en Y-dimensions are

known. The difference in absorption thickness corresponds for each pixel with the

Z-dimension, therefore for each pixel a volume of air can be calculated.

Regions of interest are indicated to the computer by means of a lightpen. The computer

calculates the difference in absorption thickness per pixel and the corresponding air

volume. By summation of these values in all pixels in a region of interest regional

lungvolumes can be calculated.

In chapter VIM this new technique of measurement and data analysis are tested in seve-

ral series of phantom studies.

The results proved to be good: the mean difference with the real volumes was -4%. The

error varied between -10% and +1%.

In chapter IX transmission studies and bronchospirometry are compared in a group of 11

patients. Both in bronchospirometry and in transmission studies the contribution of one

lung to the total ventilation was determined. There proved to be a good correspondence

between the results of these methods: the mean difference was 1,65%. In 28 healthy

volunteers and 14 patients with lung diseases no bronchospirometry could be perforfned.

The vitc!! capacity of the lungs was simultaneously determined by spirometry and by

means of transmission.

The vital capacity was in the transmission study calculated for each lung separately and

the sum of these vital capacities was in each volunteer or patient compared with the

vital capacity found by spirometry-

The mean difference was 2,18% in the group of healthy volunteers (a = 4,41%) and

3,38% in the group of patients (a= 6,47%).

It is concluded that transmission experiments can determine the vital capacity of both

lungs as a whole as accurately as spirometry and allows the measurement of vital capacity

for each lung separately with the same accuracy as bronchospirometry.

It is therefore clear that our method provides a new tool for clinical investigation

allowing the determination of regional lung volumes.
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RESUME

Le but de cette recherche était de remplacer la bronchospirométrie par une methode

non-invasive pour determiner le volume pulmonair regional et ainsi connaftre la

fonction pulmonaire régionale aux seins de routine clinique.

Dans la littérature médicale, on trouve tres peu de publication concernant cette

recherche dont aucun chercheur n'a jusqu'a présent apporté de solution.
99m

Dans cette recherche la transmission a travers le thorax de rayons gamma Te, est

mesurée a I'aide d'une gammacaméra couplée a un ordinateur.

Dans le chapitre II on trouve un exposé contenant les recherches par transmission et

donnant les informations qualitatives satisfaisantes au sujet de la ventilation pulmo-

naire régionale. Cependant, même les publications dont les titres suggèrent qu'il est

question d'une determination quantitative, ont réellement échoué.

Dans notre recherche, la transmission mesurée initialement sans avoir effectué une

mesure de reference préalable, est décrite au chaptire I I I .

Dans le chapitre IV, les resultats obtenus par cette première methode, sont exposes

et discutés. Les résultats obtenus [usqu'alors étaient qualitatïvement suffisants, mais

insuffisants pour des determinations quantitatives. Les résultats obtenus sont exposes et

discutés au chapitre V.

Le chapitre VI présente une analyse des sources d'erreur possibles. Par la suite a

cette analyse, un nouveau model e mathématique a été realise. Dans ce modèle,

l'épaisseur d'absorption est un facteur important. Cette épaisseur d'absorption est

définie comme l'épaisseur d'une couche d'eau qui, par maille élémentaire reduit,

le faisceau de rayons gamma dans la même mesure que la partie du thorax, traversée

par les rayons.

A la suite de ce procédé théorique, i l fallut trouver le moyen de determiner pour

chaque partie du thorax qui correspond a une maille élémentaire, l'épaisseur d'absorp-

tion. Ceci a donné lieu a des mesures de differences de transmission par maille élémen-

taire; Ie patient est place dans un bassin contenant de l'eau. Les differences de

transmission apparaissant entre deux phases de respiration, ont été mesurées pour chaque

maille élémentaire au moyen d'une nouvelle methode d'analyse décrite dans ce chapitre;

le coefficient d'absorption du tissus thoracique est calculé 6 l'aide de ces differences de

transmission. Si Pon substitue la valeur du coefficient lineaire d'absorption calculé.
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dans la formule de Lambert-Beer, l'épaïsseur d'absorption pour chaque maille élémen-

taire peut être calcuïé. Dès lors i l est possible, pour chaque maille élémentaire, de

mesurer les differences d'épaisseur d'absorption pour deux situations différentes de la

respiration, comme par exemple, l'inspiration et I'exspiration. La surface de l'objet

avec laquelle une maille élémentaire co,,<;spond, est constante pour chaque creux

parallèle du collimateur et peut être déterminée facilement. Ceci signifie que les

dimensions X et Y sont connups. Les differences d'absorption correspondent pour

chaque maille élémentaire, a la dimension Z de tel Ie sorte que Ie volume d'air peut

ètre calculé. Les zones d'intérêt sont données a I'ordinateur par un stylo a étincelles.

L'ordinateur calcule la difference d'épaisseur d'absorption par maille élémentaire et

par suite. Ie volume d'air correspondent. Par l'addirion de toutes ces valeurs dans

toutes les mail les élémentaires, dans les zones d'intérêt, Ie volume du poumon peut

être calculé. Dans Ie chapitre VIII, cette nouvelle technique de calcul est appliquée.

Les analyses des données sont vérifiées dans une série d'études fantomes. Les resultats

obtenus étaient exacts. La difference moyenne avec Ie volume exact était de -4%.

Le pourcentage d'erreur variait entre -10% et + 1 % .

Dans le chapitre IX la recherche par transmission et la bronchospirométrie ont été

comparées pour ]1 patients. La contribution d'un poumon a la ventilation totale, fut

déterminée par les deux methodes. Les methodes parurent être en bonnen harmonie, la

difference moyenne étant de 1,65%.

Chez 28 sujets en bonne santé et 14 patients atteints d'affections pulmonaires, on ne put

effectuer de bronchospirométrie. La capacité vitale des poumons fut déterminée en même

temps par spirométrie et par transmission.

La capacité vitale fut déterminée séparément pour chaque poumon et la somme de ces

capacités vitales fut pour chaque sujet en bonns santé ou chaque patient comparée avec

la capacïté vitale obtenue par spirométrie.

La difference était moyennement de 2,18% (deviation standard 4,41%) dans le groupe de

personnes en bonnen santé et 3,38% (deviation standard6,47%)dans le groupe des patients.

Conclusion; la recherche par transmission determine la capacité vitale des deux poumons

ensembles, avec la même précision que paria spirométrie et la recherche par transmission

de la capacité vitale de chaque poumon pris séparément peut être mesurée avec la même
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efficacité qu'au moyen de la brönchospirómétrie. Il est clair que notre methode par

transmission est une methode de diagnostic avec laquelle pour la première fois i l est

possible de determiner les volumes régionaux des poumons d'une maniere non-invasive.
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STELLINGEN

I

Uit longtransmissie verschillen kunnen longvolumes worden berekend.

Dit Proefschrift

II

De transmissie en emissie scintigrafie van het hart om pericardiaal vocht aan
te tonen kan vervangen worden door echocardiografie.

III

Het nuttig effect op lange termijn van ballondilatatie van coronairarteriën
dient nog te worden bewezen. Het is de vraag of patiënten, die deze
ingreep ondergingen, niet eerder voor coronairchirurgie in aanmerking
hadden moeten komen, waarvan het nuttig effect op lange termijn bewezen is.

IV

| Linker ventrikelangiografie zal over enkele jaren niet meer als routine
onderzoek naast coronairangiografie nodig zijn.

V

Bij de behandeling van levermetastasen moet regionale perfusie met
cytostatica al dan niet gecombineerd met onderbinding van de arteria
hepatica serieus worden overwogen. Door bij de perfusie gebruik te maken
van combinaties van cytostatica zijn de behandelingsresultaten wellicht
te verbeteren.

Lit.: Wils. J.A., A.P. Rutten, en P.J. Sikkenk.
(1976) en (1978)
Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 120, 1320 j en
Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 122, 1677.

VI

Ishizaka suggereert ten onrechte dat IgG antilichamen niet betrokken zouden
kunnen zijn bij overgevoeligheids reacties van het onmiddellijke type.

Lit.: Ishizaka, K. (1973)
Asthma,Physiology, Immunopharmacology
and Treatment.
Eds: K F. Austen e.a.
Academie Press, Inc. New York, p. 55.



VII

De in de literatuur aanbevolen 'behandeling van aethyleenglycol intoxicatie
met ethanol is, in de eerste 24 uur na ingestie, gecontraindiceerd.

VIII

Het onderwijzen van hartmassage door leken aan leken verdient geen
aanbeveling.

IX

Het verdient aanbeveling om medische deontologie primair door een
medicus te laten onderwijzen.

X

Als bij tien achtereenvolgende statussen genoteerd is dat de cortonen zacht
zijn doch zuiver dan dient de cardioloog een audiogram te laten vervaardigen.

XI

Het eenmalig verrichten van inspanningselectrocardiografie - binnen het
kader van bevolkingsonderzoekingen - voor de diagnostiek van

Ürs ischaemische hartziekten, heeft geen waarde.

XII

Uit de formulering van het z.g.n. Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat in
december 1975 tussen de E.E.G.-landen werd gesloten, blijkt dat de in dat
verdrag voorkomende bepaling (art. 31 sub. c) betreffende de bereiding
van geneesmiddelen in apotheken, niet is bedoeld om ziekenhuis-apotheken
geheel vrij te stellen van de werking van octrooirechten.



XIII

Wanneer het budget voor de gezondheidszorg niet toereikend blijkt,
dienen prioriteiten te worden gesteld in samenwerking tussen overheid en
medische professie, op grond van gegevens mede verkregen door vertegen-
woordigers van andere disciplines (epidemiologen, statistici en gezondheids-
economen).

XIV

Als in bet kader van het nivelleringsproces de medische opleiding in
Nederland nog verder wordt bekort, dan bestaat de kans dat de Belgische
Universiteiten betere artsen zullen afleveren.
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ERRATA

Pagina 130, regel 5: B2 1900, moet zijn B21600 en (-12%) moet zijn (+5%).

Op de volgende plaatsen veranderen de percentages 3,38% en 6,47% in
respectievelijk 2,67% en 6,41%;
pagina 131 regels 13 en 14
pagina 134 regel 28
pagina 138 regel 26
pagina 140 regel 28




