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Introductie

De schildwachtklierprocedure is belangrijk bij de stadiering van melanomen. Momenteel wordt dit verricht met 
een radioactieve tracer, lymfscintiegrafie en Patent Blue. Deze techniek heeft echter nadelen (bijv. radioactieve 
blootstelling, allergische reacties en logistieke problemen).
Het gebruik van superparamagnetisch ijzeroxide (SPIO) is een veelbelovende techniek om de schildwachtklier 
te traceren bij borstkankerpatiënten. Er is echter nog weinig bekend over de inzet van SPIO in combinatie met 
een preoperatieve MRI-scan bij melanoompatiënten. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een 
MRI-workflow protocol hiervoor.

Methode

Zes gezonde deelnemers ondergingen een MRI-scan voor en na SPIO-inspuiting. Pre- en postcontrastbeelden 
werden verkregen met behulp van een T1-gewogen VIBE (breath-hold) Dixon-sequentie. Per deelnemer 
verschilde SPIO-dosering, massageduur, toedieningsweg en injectieplaats. Na injectie werd minstens 20 
minuten gescand. De eerste lymfeklier met een metaal-artefact door SPIO-accumulatie werd beschouwd als 
schildwachtklier.

Resultaten

Bij vijf deelnemers werden artefacten in schildwachtklieren geïdentificeerd. Twee deelnemers kregen een 
subcutane injectie van 0.5ml en nadien 30 seconde massage, waarvan slechts één deelnemer na één uur een 
artefact toonde. Vier deelnemers kregen een intracutane injectie van 1.0ml en twee minuten massage. Na vijf 
minuten werd een duidelijk artefact waargenomen bij drie deelnemers. Bij één deelnemer, na SPIO-injectie in 
het onderbeen, werd de schildwachtklier na 30 minuten waargenomen.



Gedetailleerde informatie over SPIO workflow en schildwachtklieren

Conclusie

Het gebruik van SPIO en MRI lijkt veelbelovend voor de lokalisatie van de schildwachtklier bij 
melanoompatiënten. Bij gezonde proefpersonen lijkt een intracutane injectie van 1.0ml SPIO en twee minuten 
massage de meest effectieve techniek. Het workflow protocol zal in een vervolgstudie met melanoompatiënten 
worden toegepast.
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