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MOEILIJkE BEELDBEOORDELING DOOR VEEL METAAL

Ontrafelen van het mysterie van heupweefsel bij metaal-op-metaal  

totale heup artroplastiek

In dit proefschrift beschreven we onze radiologische ervaringen met pathologische 

capsulaire reacties na metaal op metaal (MoM) heupartroplastiek (HA) die werden ge-

detecteerd met behulp van computer tomografie (CT) (hoofdstuk 2). We hebben laten 

zien dat CT een precieze en betrouwbare methode is voor de pre-operatieve evaluatie 

van femorale kop en nek/steel misvormingen, voor de diagnose van heupinklemming 

ofwel femoro-acetabulair impingement zowel pre-operatief als ook post-resurfacing en 

voor het diagnosticeren van post-operatieve capsulaire en bursale reacties bij de evalu-

atie van een HA. CT scans zijn beter dan gewone röntgenopnames in het detecteren en 

afbakenen van osteolytische laesies. Omdat de huidige CT scans in rugligging verkre-

gen zijn, houden metingen van de helling en kanteling van de acetabulaire component 

geen rekening met de natuurlijke bekkenkanteling en kunnen deze dus niet eenvoudig 

geëxtrapoleerd worden naar een staande positie of vergeleken worden met röntgen-

foto’s die genomen zijn in staande positie. Wanneer de ipsilaterale knie meegescand 

wordt, kunnen adequate metingen van femorale anteversie in relatie tot de retrocon-

dylaire as van de knie vervaardigd worden. Op deze manier kunnen onjuist geplaatste 

HA componenten en de noodzaak van een revisie in één CT scan sessie geïdentificeerd 

worden (hoofdstuk 2). We hebben een indelingsschema ontwikkeld voor het diagnos-

ticeren van post-operatieve capsulaire en bursale reacties zoals die gevonden worden 

in patiënten met HA (hoofdstuk 2). Deze indeling is gebruikt in twee verschillende 

patient cohorten. 1. Grote kop MoM totale heupartroplasties (MoM THA; hoofdstuk 3) 

en 2. MoM heup resurfacing artroplasties (MoM HRA) met de zogenaamde Birmingham 

Heup Resurfacing (BHR; hoofdstuk 4). De ontwikkelde CT classificatie van het heupkap-

sel bij capsulaire reacties liet een goede intra- en interobserver betrouwbaarheid zien 

en was onafhankelijk gecorreleerd met revisie. In een multipele logistische regressie 

analyse samen met andere unilaterale significante MoM-gerelateerde variabelen die 

van belang zijn wanneer een revisie overwogen wordt, was een gesimplificeerde versie 

van het indelingsschema de meest betrouwbare onafhankelijke voorspeller voor een 

revisie (hoofdstuk 3). Onze resultaten met de BHR HRA lieten zien dat in 28 % van 

de patiënten significante capsulaire reacties gevonden worden op CT scans na een 

gemiddelde follow-up interval van 41 maanden maar de meeste capsulaire reacties 

(72.5 %) in BHR HRA zijn asymptomatisch. In 8.4 % van de patiënten (5.6 % door een 

symptomatische pseudotumor) trad er een significant klinisch probleem op met de 

BHR prosthese na een gemiddelde follow-up van 41 maanden (hoofdstuk 4).

Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk was om de botmineraaldichtheid 

(BMD) te meten van het dak van het acetabulum zonder het gebruik van een buiten 
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de patient gelegen fantoom. We konden aantonen dat interne referenties van vet en 

spierweefsel eenzelfde nauwkeurigheid hadden in vergelijking met referenties verkre-

gen door een extracorporaal fantoom op het niveau van het dak van het acetabulum in 

patiënten met een unilaterale MoM THA. De intra-class correlatie coëfficiënt liet zien dat 

de twee verschillende referenties perfect overeenkwamen. Ofwel, het is niet nodig om 

een extern fantoom te gebruiken om dichtheid metingen te doen van lichaamsweefsel 

met behulp van CT (hoofdstuk 5). We combineerden de CT bevindingen van het post-

operatieve heupkapsel en slijmbeursafwijkingen met klinische outcome parameters 

zoals revisie (hoofdstuk 3) en BMD. Met behulp van CT konden we een statistisch sig-

nificant botdichtheidsverschil met betrekking tot het acetabulum aan de kant van de 

prothese en de contralaterale kant vaststellen na 2,8 jaar postoperatieve follow-up van 

patiënten met unilaterale MoM THA. Alleen de lengte van de tijd dat de MoM THA zich 

in het lichaam bevond, liet een significante correlatie met het botdichtheidsverschil 

zien. Pathologische capsulaire reacties correleerden niet met botdichtheidsverschillen 

(hoofdstuk 6).

Het interpreteren van CT scans van MoM prostheses wordt bemoeilijkt door metaal 

artefacten. Hiervoor is speciaal ontwikkelde orthopaedische metaal artefact reductie 

software beschikbaar, bijvoorbeeld de zogenaamde O-MAR. Wij kwantificeerden het 

duidelijk zichtbare positieve effect van O-MAR op metaal artefacten in een heup 

fantoom. Onze fantoom studie liet een duidelijk significante reductie van metaal 

artefacten zien die veroorzaakt werden door MoM THA, door O-MAR. De reductie was 

relatief afhankelijk van de hoeveelheid verstoring in foton extinctie die veroorzaakt 

werd door de metaal artefacten. De mate van verbetering was afhankelijk van locatie 

en grootte van de metaal artefacten en lag tussen de 32 en 68 %. O-MAR resulteerde 

daarnaast ook in een significante verbetering van de contrast-noise (ruis)-ratio (CNR). 

De verbetering in CNR is ook afhankelijk van de foton extinctie verstoring door de 

metaal artefacten en varieert tussen 52 and 72 % (hoofdstuk 7).

We hebben er alle vertrouwen in dat in de nabije toekomst het gecombineerde ge-

bruik van O-MAR met up-to-date model-based iteratieve reconstructie technieken ons 

in staat zal stellen om bij een significante reductie van de stralingsdosis de beeldkwa-

liteit te behouden of misschien zelfs wel te verbeteren. We zullen alleen maar meer 

kunnen zien met een lagere stralingsdosis. Dit zal de standaard worden voor CT scans 

van het bekken met grote metalen implanten. Dit zal het kwantificeren van CT scans in 

het algemeen ten goede komen en zal ook resulteren in een betere positionering van 

CT beeldvorming in de orthopedie omdat het eenvoudiger toegepast kan worden in 

klinische outcome studies.


