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Ventilasiestudies van die long met
kripton-81m

J. F. KLOPPER, P. D. R. VAN HEERDEN, W. P. BAARD

Summary

During a 2-yea( study period it was found that
krypton-81m was useful in routine clinical practice.
During this period 1563 technetium-99m perfusion
studies and. 807. krypton-81m ventilation studies
were. performed. A distinct atlvantage of krypton
81m was the ease with which multiple views could
be ol5tained. .These views could be directly
cOl1)pared witt! those of preceding perfuSiOfl
studies. However, interruptions in the regular
supply of rUbidium-81/krypton-:81 m generators
affected 17,1% ofperfusion studies ana xenon-127
should be a suitable substitute for these periods.

S. AIr. med. J.. 60, 166 (1981).

Ventilasie-perfusie-Iongflikkergrafie is 'n belangrike gedeelte
van die daaglikse werkslading van 'n groter kemgeneeskunde
eenheid. Alhoewel dit ook vir ander redes gedoen word, is die
diagnose van longembolisme die belangrikste kliniese indikasie
vir ventilasie-perfusie-Iongflikkergrafie. Vir die perfusie
gedeelte van die srudie word die gebruik van albumien-mikro
sfere of makroklompings wat met tegnesium-99m. gemerk is
universeel aanvaar as na aan ideaal vir die doe!. Dieselfde is egrer
nie waar vir die ventilasie-gedeelte van die srudie nie. Alhoewel
xenon-133 gewoonlik vir die ventilasie-gedeelte van die studie
gebruik word, is diegewildheid daarvan nie te danke aan die gas
se goeie fisiese en ander eienskappe nie. Veel eerder fioet dit
toegeskryf word aan 'n gebrek aan 'n beter alternatief.

Onlangs is die gebruik van kripton-8Im, wat van 'n rubidium
8l/kripton-8im moederbron verkry word, vir die doel
voorgeste!.I-4 Kripton-8lm verval met 'n fisiese halveringstyd
van I3 sekondes en kan ofvoortdurend, of met kort russenposes
vanaf die moederisotoop rubidium-81, wat met 'n fisiese
halveringstyd van 4,7 uur verval, verkry word. Kripton-81 m
verval deur isomeriese oorgang en die uitstraling van 'n 190 keY
gammafoton na kripton-81 in 65% van disintegrasies, terwyl35%
van die disintegrasies deur interne omsetting plaasvind. Die
kripton-81 verval op sy beurt deur elektroninvangs met 'n lang
fisiese halveringstyd van 2, I x 105 jaar na stabiele broom-81. Uit
die studies van Yano er al. I was dit duidelikdat kripton-81 sekere
voordele vir kliniese gebruik inhou:

I. Die enkele 190 keV gammafoton is meer geskik vir gebruik
met die gammakamera as die 81 keY fotone van xenon-I 33. Die
energie van die foton is ook nie so hoog dat dit veel probleme met
seprumpenetrasie van kollimators behoort te veroorsaak nie.
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2. Die kort fisiese halveringstyd maak dir moontlik om groot
hoeveelhede radioaktiwiteit oor 'n kort tydperk toe te dien
sonder 'n onnodige hoe stralingsdosis aan die pasient.

Die volle kliniese potensiaal wat die gebruik van kripton-8lm
vir ventilasiesrudies inhou, is nie aanvanklik besef nie. Yano er
al. I was die mening roegedaan dat die kort fisiese halveringstyd
van 13 sekondes 'n nadeel vir die gebruik daarvan in
ventilasiesrudies kon wees, omdat in teensrelling met xenon-I 33,
'n toestand van ewewig nie met kripton-81 m bereik kon word
nie. Hy het dan ook ventilasiesrudies na slegs 'n enk~le inaseming
van radioaktiwiteit uitgevoer. Alhoewel die groep van Argonne
National Laboratory, Illinois, intussen 'n kleiner, verbeterde:
moederbron onrwikkel en· klinies gebruik het,2 is die volle
praktiese nut van kripron-8lm en die werklike kliniese
toepassing daarvan in kerngeneeskunde deur die groep van
Hammersmith beskryf.3 Hulle het daarop gewys dat deur 'n
stroom kripton-8lm gas in te asem dit moontlik was om 'n
ventilasiesrudie net na 'n perfusiesrudie met 'n tegnesium-99m
verbinding uit te voer. Dit was moontlik om dieselfde
gammakamera en kollimaror vir beide srudies te gebruik. 'n
Verdere voordeel was dat veelvuldige opnames ook tydens die
ventilasiesrudie met kripron-81 m moontlik was. H ulle het ook
daarop gewys dat danksy die 13-sekonde fisiese halveringstyd
van kripton-81 m, die beelde wat tydens ewewig na die inaseming
van 'n konstante stroom radioaktiewe gas verkry word, regionale
ventilasie weerspieeI.

Die gebruik van kripton-8lm gaan egrer gebuk onder een
belangrike praktiese probleem, naamlik die betreklike kortfisiese
halveringstyd van 4,7 uur van die moederisotoop, rubidium-8I.
Verder moet die rubidium met 'n siklotron vervaatdig word,
sodat koste- en gereelde afleweringsprobleme vir die verbruiker
geskep mag word. Hierdie probleme kan vererger word as die
verbruiker ver van die siklotron gelee is, of as slegs 'n enkele
siklotron in 'n betrokke gebied of land vir produksie gebruik
word.

Longembolisme is 'n ernstige en potensieel dodelike toestand
wat gewoonlik dringende diagnose en behandeling vereis. 'n
Diagnosriese ondersoekmetode kan in hierdie verband net nuttig
wees indien dit akkuraat is en ook op 'n gereelde grondslag
beskikbaar is wanneer dit benodig word.

In hierdie srudie is die ventilasie-perfusie-srudies wat
gedurende 'n 2-jaar tydperk te Tygerberg-hospitaal ondemeem
is, geevalueer om te bepaal ofdie gebruik van kripton-81 min ons
Suid-Afrikaanse omstandighede prakties is.

Studiemateriaal

81Rb/81ffiKr moederbron
Die kripton-8lm wat gebruik is, is vanaf 'n 81Rb/8lmKr

moederbron verkry. Rubidium-81 wat met behulp van die
siklotron by die Nasionale Versnellersentrum van die
Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, Pretoria,
vervaardig is, is gebruik. Die rubidium-81 is oornag vervaardig.
Nadat dir opgelos is in 5 - 10 ml water is dir met 'n rubberprop
verseel in 'n 15 ml glasflessie en per vliegruig na Kaapsrad
gesruur. Voor versending om ongeveer 06hOO is die hoeveelheid
aktiwiteit bepaa!. Die hoeveelheid rubidium-81 wat afgesruur is,
het tussen 1,1 en 2,2 GBq (30-60 mCi) gewisse!. Meestal is
ongeveer 1,5 GBq (40 mCi) rubidium-81 afgesruur. Mits geen



vertragings plaasgevind het nie, is dit teen ongeveer 10h30 by die
Kerngeneeskunde-afdeling, Tygerberg-hospitaal, afgelewer.
Onmiddellik hierna is dieSlRb/81mKr moederbron gelaai sodat
dit teen ongeveer II hOO gereed was vir gebruik. Tussen die einde
van die vervaardiging van die radioaktiwiteit en die verbruik
daarvan het dus sowat een halveringstyd van rubidium-81
verloop. Die deeglik skoongemaakte glaskolom, loodpot en
houer van 'n ou, vervalde molibdeen-99m/tegnesium-99m
moederbron (Philips-Duphar, Perren, Holland)i? hergebruik vir
die 81Rb/81m Kr moederbron. Die glaskolom is 80 mm lank en het
'n binnedeursnit van 20 mm. Die onderkant van die glaskolom is
met 'n glasfilter toegerus.

Voordat dit met rubidium-81 gelaai is, is die glaskolom
gedeeltelik gevul met 10 ml hars (Dowex-50 Analytical Grade
Cation Exchange Resin, AG 50 W-X8, Bio-Rad Laboratories,
Richmond, Kalifornie). Die boonste opening van die glaskolom
is met 'n rubberprop en 'n metaalring verseel. Hierna is die
kolom met behulp van 'n indruppelingstel en'n No. 15 naald wat
deur die rubberprop ingeplaas is, met 30-40 ml steriele water
uitgewas. Steriele pirogeenvrye water met 'n pH van 6,0 is
deurgaans vir bespoeling gebruik.

Sorg is gedra om die harskolom voortdurend nat te hou deur
die watervlak bokant die hars te hou. Nadat die glaskolom se
onderkant ook met 'n rubberprop en 'n metaalring versed is, is
alle oorblywende lugblasies verwyder deur die kolom ligweg te
roteer. Hierna is die kolom in die loodpot geplaas. Positiewe
lugdruk wat met behulp van 'n steriele 20 ml spuit verkry is, is
gebruik om die rubidium-81 oplossing na die harskolom oor te
plaas. Sorg is gedra om die oordrag van aktiwiteit na die
harskolom stadig oor 'n tydperk van sowat 5 minute te laat
plaasvind. Die flessie waarin die rubidium-81 was, is met lO ml
water skoongespoel. Die harskolom is eers stadig hiermee en
daarna met'n verdere 50 ml water en 40 mllug skoongewas. Die
residu is opgevang in 'n glashouer en die radioaktiwiteit daarin is
gemeet. Sodoende is bepaal of volledige binding van die
rubidium-81 op die harskolom r.'aas5evind het.

Vir ventilasiestudies is die 8 Rb/ lmKr moederbron aan 'n
elektriese pomp gekoppel (Reciprotor tipe 506R, Kopenhagen,
Denemarke). 'n Vloeitempo deur die moederbron van sowat
1000 ml kamerlug per minuut is hiermee gehandhaaf. Om
ontslae te raak van enige rubidium-81 wat uit die moederbron
mag olltsnap, is die uitlaatgas deur 'n 20 ml glasflessie wat met
silikagel gevul is, geborrel. Die flessie is in 'n loodpot geplaas.
Voordat die moederbron vir ventilasiesrudies gebruik is, is lug 5
minute lank daardeur gepomp om dit deeglik te suiwer van enige
ongewenste dampe of radioaktiewe gasse. Hierna was die
rubidium-81 moederbron gereed om kripton-8lm vir
ventilasiesrudies te lewer.

Kliniese gebruik
Gedurende die 2-jaar tydperk vanaf 1 April 1978 tot 31 Maart

1980 is die aantal perfusiesrudies op 'n daaglikse grondslag
bepaal. Vir dieselfde rydperk is die aantal ventilasiestudies wat

/
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uitgevoer is op 'n soortgelyke wyse bepaal. Sodoende is bepaal
hoeveel pasieme wat perfusiesrudies gehad het, ventilasiestudies
benodig het. Inligting in verband met die betroubaarheid van die
gereelde aflewering van die moederbronne is ook verkry. Die
invloed wat dit op dienslewering het, is hieruit afgelei.

Perfusiestudies is op 'n wye reeks pasiente uitgevoer, maar is
veral aangevra in pasiente met vermoedelike longembolisme en
vir die bepaling van die graad van funksionele longaantasting,
by. pre-operatief.l\1ikrosfere wat met tegnesium-99m gemerk is,
is gebruik en binneaars toegedien. Hierna is veelvuldige
opnames verkry. Daar is gepoog om by alle pasiente agt opnames
te verkry, nl. anterior, posterior, laterale en posterior-skuins
opnames van beide longe. Hierna is die nodigheid al dan nie van
'n ventilasiestudie bepaal. Indien 'n ventilasiesrudie aangedui
was, is die opnames wat die meeste inligring sou oplewer,
uitgekies. Gewoonlik is vier opnames geselekteer. Die
vemilasiesrudies is met kripton-8lm uitgevoer. Dit is met
kamerlug gemeng en as 'n konstante sttoom toegedien deur
middel van 'n mondstuk wat sryf tussen die pasient se lippe
vasgeklem is. Die neus is gedurende die srudie toegeklem.
Aanvanklik is 'n neusklem hiervoor gebruik, maar later is gevind
dat meer bevredigende resultate verkry is indien die pasient self
die neus met die vingers van een hand toeklem.

Gammakameras met 'n standaard groorte bruikbare
gesigsveld (25,4 cm) is gebruik. Vir tegnesium-99m is 'n lae
energie, hoe-sensitiwiteit kollimator gebruik, terwyl 'n hoe
resolusie kollimator vir kripton-8lm gebruik is. 'n
Spektrumvenster van 20% is rondom die fotopieke van
onderskeidelik tegnesium-99m en kripton-8lm gesentreer. Vir
tegnesium-99m is gepoog om 5 x 105 tellings en vir kripton-8lm
2 x 105 tellings per opname te versamel.

Resultate

Daar is gepoog om gedurende die rydperk vanaf 1 April 1978 tot
31 Maan 19S0 rubidium-Slop 'n gereelde grondslag op
Woensdag- en Vrydagoggende aan die Kerngeneeskunde
afdeling van die Tygerberg-hospitaal te lewer. Hierdie diens was
alleenlik moontlik danksy die hulp en goeie samewerking van
verskeie instansies soos die WNNR, die Suid-Afrikaanse
Lugdiens en die provinsiale verkeersbeamptes van Transvaal eIi
Kaapprovinsie.

Daar is gevind dat die beskikbaarheid van kripton-Slm op die
2 dae per week saam met die daaglikse beskikbaarheid van
perfusiesrudies voldoende was om die klinikus se probleem van
'n pasient met vermoedelike longembolisme te help oplos.
Indien die pasient vermoedelike longembolisme gehad het, kon
betekenisvolle onlangse longembolisme in die meeste gevalle
uitgeskakel word deur 'n normale perfusiestudie. Indien die
perfusiestudie abnormaal was en daar klinies 'n sterk vermoede
van longembolisme was, was dit gewoonlik prakties uitvoerbaar
om die pasient met by. heparien te behandel totdat 'n
ventilasiestudie uitgevoer kon word. Die enigste knelpunt was

TABEL I. AFLEWERING VAN RUBIDlUM-81

GeleElnthede Openbare
Aflewerings B1Ab nie vakansiedae

afgelewer en Kersna-

Tydperk Woensdae Vrydae Totaal nie week

1 Apr. 1978 tot
31 Des. 1978 37 38 75 3 3
1 Jan. 1979 tot
31 Des. 1979 33 36 69 35 6
1 Jan. 1980 tot
31 Maart 1980 10 11 21 5 1

80 85 165 ' 43 10
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dar pasienre war op 'n Sarerdag of Sondag roegelaar is 3 - 4 dae
lank vir 'n venrilasiesrudie moes wag. Deur kripron-81 m ook op
Maandae beskikbaar re he, sou hierdie probleem opgelos kon
word.

Aflewering van rubidium-SI
Gedurende die srudierydperk van 2 jaar is rubidium-81 op 165

geleenrhede afgelewer, 80 keer op Woensdae en 85 keer op
Vrydae (Tabel I). Rubidium-81 is dus op 79,3% van die
porensiele 208 geleenrhede afgelewer. Besonder gereelde
aflewerings is gedurende 1'978 gehandhaaf, mer 75 aflewerings
(37 op Woensdae en 38 op Vrydae) vanaf I April 1978 tor 31
Desember 1978. SIegs op drie geleenthede, nl. op een openbare
vakansiedag en gedurende die Kersvakansieweek, is geen
rubidium-81 afgelewer nie.

Gedurende 1979 is rubidium-81 op 69 (66,3%) geleenrhede
afgelewer. Akriwireir is op 33 Woensdae en 36 Vrydae afgelewer.
Gedurende die jaar her daar op 35 geleenrhede nie aflewerings
plaasgevind nie. Ses van hierdie geleenrhede was op openbare
vakansiedae of gedurende die Kersvakansieweek. Die
onderbrekings in gereelde diens is egrer veral veroorsaak deur
versiening van die siklorron war aan die begin en weer aan die
einde van die jaar nodig" was. Gedurende die jaar her 'n aanral
onverwagre onderbrekings ook plaasgevind omdar die siklorron
onklaar geraak her.

Tydens die eersre "kwarraal van 1980 is rubidium-81 op 21
geleenrhede (10 Woensdae en 11 Vrydae) afgelewer, rerwyI geen
aflewerings by vyfgeleenrhede moontlik was nie. Een van hierdie
geleenrhede was 'n openbare vakansiedag.

Indien die ouderdom van die sikI6rron in aanmerking geneem
word, het gereelde aflewerings redelik betroubaar plaasgevind.
Indien die openbare vakansiedae en die Kersvakansieweek buire
rekening gelaat word, is daar op 165 van 198 geleenthede (83,3%)
weI rubidium-81 afgelewer, terwyI aflewering op 33 geleenrhede
gedurende. die 2 jaar nie moonrlik was nie.

Ventilasiestudies met kripton-8Im
Gedurende die" srudierydperk van 2 jaar is 1563

perfusiesrudies uirgevoer. In 807 (51,6%) gevalle is benewens die
perfusiesrudie ook 'n venrilasiesrudie uitgevoer. Die
perfusiesrudie is eers gedoen en daarna is daar bepaaI of 'n
ventilasiesrudie wel aangedui was. Venrilasiesrudies is nie op alle
pasiente uitgevoer nie, maar alleenlik as dir kon bydra rot die

diagnose of verdere hanrering van die betrakke pasienr se
probleem. Venrilasiesrudies is nie gedoen indien die
perfusiesrudie normaal was of as die perfusiesrudie sIegs defekte
geroon her war deur afwykings op die r6nrgenfoto's van die
borskas verklaar kon word nie. Indien kripton-8Im beskikbaar
was, is vemilasiesrudies op die' res van die pasiente uirgevoer. By
hierdie pasieme kon nurrige inligting dus met die
venrilasiesrudie verkry word.

Gedurende die srudierydperk is rubidium-81 egrer op 'n
aanral geleenthede nie afgelewer nie en gevoIglik was kripron
8Im nie alryd vir ventilasiesrudies beskikbaar nie. Die aantal
perfusiesrudies war hierdeur geraak is, word uireengesir in Tabel
n. Hieruit blyk dit dar gedurende die 2-jaar tydperk kripron
8Im vir 1295 van die 1563 perfusiesrudies beskikbaar was
(82,9%). Op hierdie pasienre is in 807 gevalle ventilasiesrudies
uitgevoer (62,3%). Vir 268 (17,1 %) van die I 563 perfusiesrudies
was kripton-8Im egrer nie beskikbaar nie. Vir hierdie pasienre
was 'n volledige diagnosriese diens dus nie beskikbaar nie..

Uir die srudie blyk dit dus dar daar alryd rekening gehou sal
moet word mer rydperke van onderbreking in die beskikbaarheid
van kripron-8Im. Alternatiewe reelings vir hierdie geleenrhede"
word dus benodig.

Bespreking

Die gebruik van kripton-8Im vir venrilasiesrudies het geblyk'n
belangrike en nuttige toevoeging ror die armemarium van die
kerngeneeskundige re wees. AlhoeweI perfusiesrudies van die
Ionge weens verskeie redes aangevra is, was die indikasie
daarvoor by die oorgrote meerderheid van gevalle vermoedelike
Iongembolisme. AlhoeweI die klinikus se vraag in amper die
helfte van die gevalle bevredigend beantwoord kon word op
grand van die perfusiestudies mer'n tegnesium-99m verbinding,
was dir in die meerderheid gevalle nie moonrlik nie. Die
meerderheid perfusiesrudies her perfusiedefekre geroon wat
verder mer behulp van vemilasiesrudies ondersoek moes word.
Die venrilasiesmdies was veral nodig om srrukrurele Iongsiekres
van Iongembolisme te onderskei. Met behulp van 'n
vemilasiesrudie kon die beeld van segmenrale perfusiedefekte
met normale of berer venrilasie as perfusie war op
Iongembolisme dui, onderskei word van die beeld van
perfusiedefekte met ooreenstemrnende of meer uitgesproke
venrilasiedefekre war op strukrurele Iongsiektes dui (Afb. I - 3).

TABEL 11. PERFUSIE- EN VENTILASIESTUDIES UITGEVOER

%

pasiente wat
perfusie- en
ventilasie-

Ventilasie- studies
Tydperk Perfusiestudies studies gehad het

Totaal 598 377 63,0
1 Apr. 1978 tot S,mKr nie beskikbaar nie 10 (1,7%) 0
31 Des. 1978 S'mKr beskikbaar 588 (98,3%) 377 64.1

Totaal 774 341 44,1
1 Jan. 1979 tot 81mKr nie beskikbaar nie 207 (26,7%) 0
31 Des. 1979 S,mKr beskikbaar 567 (73,3%) 341 60,1

Totaal 191 89 46,6

1 Jan. 1980 tot S'mKr nie beskikbaar nie 51 (26,7%) 0
31 Maart 1980 S'mKr beskikbaar 140 (73,3%) 89 63,6

Totaal 1563 807 51,6.
1 Apr. 1978 tot SlmKr nie beskikbaar nie 268 (17,1%) 0
31 Maa.rt 1980 B1mKr beskikbaar 1295 (82,9%) 807 62,3
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die perfusiestudies uitgevoer word. Kripton-81m se
fotonenergie van 190 keY is ver genoeg verwydervan die 140 keY
foropiek van tegnesium-99m, sodat deurbraak van tegnesium
99m aktiwiteit in die kripron-8lm venster gerieflik verhoed kon
word deur'n geskikte spekrruminstelling vir elkeen te gebruik:
Deur die spektrumvenster eers op tegnesium-99m in te stel, kon
die pasienr maklik vir die ventilasiesrudie posisioneer word. Die
rede wat waarsk)'nlik die meeste tot die gewildheid van kripron
81m gelei het, was die vermoe om s6 gerieflik veelvuldige
opnames van venrilasie in verskillende projeksies te verkry.
Alhoewelopnames in verskillende projeksies ook met xenon-l33
moomlik is, is dit nie gerieflik en prakties uitvoerbaar nie. Die
rede daarvoor is dat vir 'n goeie ventilasiesrudie met xenon-I 33
die aktiwiteit nie net roegedien moet word nie, maar
herasernhaling rot ewewig en uitwas van aktiwiteit daarna moet
plaasvind. Om opnames in een posisie te verkry duur dus sowat
10 minute. Die tydsduur wat vir hierdie opnames benodig word,
word bepaal deur fisiologiese verskynsels en kan nie verkort
word deur groter hoeveelheid aktiwiteit te gebruik nie. Met die
hoeveelheid aktiwiteit wat in die srudie gebruik is, kon 'n enkele
opname met kripton-81m binne sowat 2 minute volrooi word;
Die rydsduur van 'n opname is met kripron-81 m hoofsaaklik
afhanklik van die hoeveelheid aktiwiteit wat roegedien word.
Omdat 'n venrilasiesrudie met xenon-l33 liefs voor die
perfusiesrudie uitgevoer moet word, omstaan twee probleme ten
opsigte van posisionering. Eerstens moet posisionering volgens
uitwendige anatomiese kenmerke geskied omdat dit nie moomlik
is om tegnesium-99m aktiwiteit in die longe vir korrekte
posisionering te gebruik nie. Indien uirwendige anaromiese
kenmerke vir posisionering gebruik word, word tydens die
vemilasiesrudie dikwels gevind dat 'n gedeelte van die longe
buite die gesigsveld van die gammakamera is. Tweedens moet
die projeksie waarin die ventilasiesrudie gedoen word, gekies
word. voordat die perfusiesrudie uitge.voer is. Gewoonlik word'n
ventilasiesrudie met xenon-133 vanaf agter gedoen, alhoewel dit
nie noodwendig die projeksie is waarin die perfusiedefekte die
beste sigbaar sal wees rue.

Posisionering vir 'n ventilasiesrudie' met kripton-8lm was
maklik. Indien dit kort na 'n perfusiesrudie uitgevoer is, kon die
tegnesium-99m aktiwiteit in die longe vir posisionering gebruik
word. Indien die venrilasiesrudie eers uitgevoer is nadat die
meeste tegnesium-99m aktiwiteit in die longe verval het, is die
pasiem kripron-8lm roegedien en is hy in die verlangde posisie
soortgelyk aan die perfusiesrudie geplaas. Met kripton-81 m is dit
maklik om die pasienr herhaaldelik te herposisioneer rotdat die
verlangde posisie verkry is. Veelvuldige opnames in verskeie
projeksies is gerieflik uitgevoer. Sodoende is beelde verkry wat
met die perfusiesrudie vergelyk kon word.

Indien posisionering met xenon-133 rue korrek is nie en bV.'n
gedeelte van die long buite die gesigsveld is, moet die pasient
herposisioneer word en moet die srudie liefs herhaal word nadat
volledige uirwas van longaktiwiteit plaasgevind het. Dieselfde
probleem onrstaan as die pasiem by. halfpad rydens die srudie
sou verskuif. Indien dieselfde tydens 'n kripton-81 m
vemilasiesrudie gebeur, kan die versameling van inligting
gestaak word, die pasient korrek geposisioneer word en met
versameling voortgegaan of die opname herhaal word.

Die fotografiese beelde wat met kripton-8lm verkry is, kon
ook makliker en meer direk met die perfusiesrudie vergelyk word
as met xenon-l33. Tydens 'n kripton-8lm srudie is die aktiwiteit
wat in 'n gebied van die long waargeneem word eweredig aan
vemilasie. Ventilasie kan dus beoordeel word op 'n enkele
opname waarop, net soos 'n perfusiesrudie, normale gebiede
aktiwiteit vertoon terwyl abnormale gebiede vermindering of
afwesigheid van aktiwiteit vertoon. Dit is in teenstelling met
xenon-l33 waar tydens uitwas van aktiwiteit 'n teenoorgestelde
beeld verkry word. Gebiede wat swak venrileer vertoon
vermeerderde terughouding van aktiwiteit. Om 'n enkele
opname van 'n perfusiesrudie met 'n xenon-133 studie te
vergelyk, word veelvuldige opnames van laasgenoemde rydens

R. pas t

R. post

f

- '. '\ :~'. v.,.<'

R. pas t,
••••.,

l. post

l. post

L, post

Tc-99m

Kr-81m

Kr- 81m

Kr-81m

R. lat

R lat

R. lat

: •.......
; ... .

l. lat

l_ lat

l. tat

Tc-99m

Alb. 3. Die perfusiestudie toon veelvuldige segmentele delekte terwyl
ventilasie na hierdie gebiede leillik normaal is. Daar is dus 'n ventilasie
perfusie-wanverhouding wat inpas met veelvuldige Iongembolisme. Die
rontgenloto's van die pasient se borskas is ook as binne normale perke
gerapporteer.

Alb. 2. Ooreenstemmende perfusie- en ventilasiedelekte wat op
strukturele longsiekte dui. Alhoewel die rontgenloto's en die pasient se
borskas as binne normale perke gerapporteer is, is perfusie en ventilasie
na beide longe abnormaal.

Voordat kripton-81m beskikbaar gekom het vir
venrilasiesrudies, is xenon-l33 vir hierdie doer gebruik, in
ooreenstemming met die gebruiksmetode wat meestal
wereldwyd in die meeste kerngeneeskunde-afdelings toegepas
word. Daar is gevind dat die gebruik van kripton-81m egrer
besondere voordele bo xenon-l33 inhou. Dit is gou as 'n roetine
ondersoek aanvaar en het metterryd rot 'n feitlik onmisbare
ondersoek omwikkel. Daar is verskeie redes waarom kripton
81m soveel meer geredelik as xenon-133 vir roetine gebruik
aanvaar is. In teenstelling met xenon-133, waar 'n
vemilasiesrudie Of voor Of I - 2 dae na die perfusiesrudie
uitgevoer moes word, kon ventilasiestudies nou gerieflik direk na

Alb. 1. 'n Normale perfusie-ventilasie-studie. Die perfusiestudie is met
tegnesium-99m-gemerkte mikrolere (Tc-99m) uitgevoer, terwyl kripton
81m (Kr-81m) vir die venlilasiestudie gebruik is.
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inaseming, ewewig en uitwas benodig. Dit is dus vir die
kerngeneeskundige makliker en eenvoudiger om'n kripton-8lm
as 'n xenon-l33 vemilasiestudie met 'n perfusiestudie te
vergelyk.

Indien 'n gammakamera met 'n standaard grooITe gesigsveld
gebruik word, kan beide longe rue volledig met xenon-l33
waargeneem word nie. Indien beide longe volledig ondersoek
moet word, moet 'n venrilasiesrudie dus afsonderlik op eers die
een en dan die ander long uitgevoer word. 'n Vemilasiestudie van
die afsonderlike longe word egrer nie gewoonlik met xenon-l33
uitgevoer nie omdat onnodige tyd en akriwiteit daarmee verlore
gaan en die pasiem 'n dubbele dosis bestraling omvang. Dit is in
teenstelling met kripton-8lm waar veelvuldige opnames so
gemaklik verkry kan word en eers die een long en dan die ander
long afsonderlik ondersoek kan word. Met 'n gammakamera mer
'n groot gesigsveld kan beide longe gewoonlik volledig,
gelyktydig waargeneem word, behalwe as die pasiem besonder
groot longe het.

Die hoeveelheid xenon-l33 en xenon-127 wat deur 'n
kerngeneeskunde-afdeling bestel moet word, word bepaal deur
die aantal vemilasiestudies wat gewoonlik onderneem word. Hoe
meer srudies gedoen word, hoe meer aktiwiteit word benodig.
Indien daar egter onverwags baie pasieme is wat
venrilasiesrudies benodig, mag die beskikbare akriwiteit
onvoldoende vir almal wees en mag dit nodig raak om sommige
studies te kanselleer. Indien onverwags baie pasiente met
kripton-8lm ondersoek moet word, word minder probleme
ondervind. Omdat die kripton-8lm voortdurend vanaf 'n
moederbron verkry word, kan 'n feitlik onbeperkte aantal
pasiente ondersoek word. Met die verloop van tyd kwyn die
beskikbare akriwiteit egrer weg en word meer tyd per opname
benodig. Hoe meer pasieme met'n enkele rubidium-81/kripton
81m moederbron ondersoek word, des te goedkoper word die
aktiwiteit wat per pasient benodig word. Die metode wat gevolg
is om daagliks perfusiestudies te onderneem en om
vemilasiesrudies met kripton-8lm slegs 2 dae per week, naamlik
Woensdae en Vrydae te doen, het oor die algemeen bevredigende
diens aan die klinici gegee. Met die normale perfusiesrudies wat
verkry is, is 'n aansienlike aantal gevalle van vermoedelike
longembolisme uitgeskakel. Omdat die perfusiestudies voor die
vemilasiesrudies onderneem is, was ventilasiestudies in amper
40% van die gevalle nie nodig nie.

Die studie het egter nie net die voordele van kripton-81 m vir
vemilasiesrudies gel1lustreer nie. Die besondere nadele en
probleme met die gebruik van kripton-81 m blyk ook duidelik uit
die srudie. Die belangrikste probleem met kripton-8lm is die van
gereelde beskikbaarheid. Om kripton-81 m gereeld te kan
gebruik, word gereelde aflewering van rubidium-81 benodig.
Probleme hiermee kan verwag word omdat rubidium-81 met'n
siklotron vervaardig word en 'n fisiese halveringstyd van 4,6 uur
het. Uit die aard van die konstruksie van 'n siklotron moet
verwag word dat dit nie alleenlik van tyd tot tyd afgesluit moet
word vir onderhoudsdiens nie, maar dat dit oak somtyds
onverwags buite werking sal raak. As gevolg van die kort
halveringstyd van rubidium-81 kon aktiwiteit rue geberg word
vir sulke geleenthede en kon dit nie van 'n ander verafgelee
siklotron verkry word nie. Die gevolg was dus dat tydens 'n
onderbreking in rubidium-81 aflewering geen ventilasiestudies
met kripton-8lm uitgevoer kon word nie.

Gedurende die studietydperk kon gereelde aflewerings van
rubidium-81 meestal gehandhaaf word. Op 43 (20,7%)
geleenthede was rubidium-81 nie beskikbaar nie, en is 17,1 % van
die perfusiesrudies wat gedoen is hierdeur geraak. Indien
rubidium-81 deur die siklotron geproduseer is, was die
aflewering van die aktiwiteit rue 'n probleem nie. Die tyd
wanneer 'met ventilasiestudies begin kon word,.was afhanklik van
die tyd waarop die aktiwiteit in die kerngeneeskunde-afdeling
afgelewer is. Weens vliegruigvertragings is die aktiwiteit soms

later as wat verwag is, ontvang. Gedurende die srudietydperk is
egrer geen onderbreking in die beskikbaarheid van kripton-81 m
hierdeur veroorsaak nie. Alhoewel kennis vooraf gegee is van
langer tydperke van afsluiting van die siklotron, het onverwagre
onderbrekings ook voorgekom.

Dit blyk dus uit die srudie dat ondanks die besondere voordele
war kripton-81 m het, dit rue voldoende is om te alle tye en in alle
gevalle 'n volledige diens te lewer nie.

Indien meer as een siklotron binne gerieflike bereik van die
verbruiker sou wees, sal dit waarskynlik moonrlik wees om
kripton-81 m selfs daagliks op'n gereelde grondslag beskikbaarte
he. Daaglikse aflewerings sal egter waarskynlik onekonomies
wees as gevolg van die hoe koste daaraan verbonde. Die
beskikbaarheid van kripton-8lm op 3 dae per week, nl.
M.aandae, \Xloensdae en Vrydae, behoort voldoende te wees vir
goeie dienslewering. \V/eens die relatiewe lang afleweringstyd
wat benodig word, kan rubidium-81 nie vir gebruik in Suid
Afrika ingevoer word nie. Kripton-8lm sal dus plaaslik slegs te
alle tye en op 'n gereelde grondslag beskikbaar kan wees indien
rubidium-81 op meer as een plek geproduseer word. Met die
ingebruikstelling van die Nasionale Versnellersemrum te Faure
kan die gereelde beskikbaarheid van rubidium-81 moomlik
verbeter word.

Omdat die beelde wat tydens 'n kripton-8lm vemilasiesrudie
verkry word, so direk met 'n tegnesium-99m perfusiesrudie
vergelyk kan word, is dit besonder geskik vir die diagnose van
longembolisme. Dit is egter nie ideaal vir die opsporing van 'n
geringe graad van obstruktiewe lugwegsiekte nie. Omdat
kripton-81 m slegs in gebiede van die long wat goed vemileer
aangetoon kan word, kan dit nie gebruik word om
gasverstrikking aan te toon nie. Xenon-l33 of xenon-I 27 is dus
meer geskik as kripton-81 m om 'n geringe graad van afwyking in
regionale vemilasie aan te toon.5

.
6

Benewens kripton-81 m word 'n ander gas dus vir
vemilasiestudies benodig vir tydperke wanneer kripton-8lm nie
beskikbaar is nie, asook vir studies waar dit belangrik is om
gebiede van terughouding in gaswisseling aan te roon. .

Alhoewel xenon-l33 vir die doel gebruik kan word, is xenon
127 'n beter keuse. Danksy xenon-127 se lang fisiese
halveringstyd van 36,4 dae kan dit gerieflik aangekoop en in die
afdeling gereed gehou word vir die tye wanneer kripton-81 m nie
beskikbaar is nie. In teenstelling hiermee gaan te veel xenon-I 33
weens verval verlore om dit ekonomies te maak vir enkele
onverwagte vemilasiestudies. Indien nadat 'n aantal
perfusiestudies met tegnesium-99m uitgevoer is, berig omvang
word dat kripron-8lm nie beskikbaar sal wees nie, word 'n gas
benodig waarmee 'n vemilasiestudie ook na 'n perfusiesrudie
uitgevoer kan word. Net soos kripton-8Im, kan xenon-l 27 ook
na 'n tegnesium-99m perfusiestudie gebruik word.

Alhoewel xenon-127 op die oomblik net by een sentrum
produseer word, is dit in die handel verkrygbaar. Dit kan danksy
die lang halveringstyd maklik opgeberg word en die
beskikbaarheid Claarvan word, in teens telling met rubidium-81,
nie veel geraak deur tydperke van onderbreking in produksie nie.
Produksie van xenon-127 deur ander semra is ook moomlik. In
Suid-Afrika sal produksie waarskynlik moomlik wees by die
Nasionale Versnellersemrum, Faure. Aktiwiteit wat nie plaaslik
verbruik word nie, sal danksy xenon-127 se lang halveringstyd
gerieflik uitgevoer kan word.
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