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CO2-angiografi e
Diagnostische en endovasculaire procedures zonder contraststof

Het regionaal vaatcentrum Tienen biedt sinds april een alternatief aan voor de klassieke arteriografi e met 
jodiumhoudend contrastmiddel.

Onder de huidige vaatpatiënten is er 
vaak een relatieve contra-indicatie 
voor jodiumhoudend contrastmid-
del: nierinsuffi ciëntie, contrastal-
lergie. Recent is ook ontdekt dat 
het gadelinium-contrast dat tijdens 
angio-MRI gebruikt wordt, in geval 
van ernstige nierinsuffi ciëntie niet 
meer gebruikt mag worden omwille 
van kans op systeemsclerose.
Sinds kort kunnen we in het opera-
tiekwartier van Tienen een deel van 

de diagnostische en endovasculaire procedures zonder contraststof 
uitvoeren. Het gebruik van CO2-angiografi e biedt voor deze patiën-
tenpopulatie immers een goed alternatief.
Relatieve indicaties zijn hyperthyroïdie, ernstige cardiale insuffi ci-
entie (door reductie van de volume stress die bij een normale angio-
grafi e aanwezig is) en in geval van complexe multipele interventies 
met contrastmiddel met kort tijdsinterval.
De CO2-angiografi e kan toegepast worden voor de viscerale, renale, 
pelvische, femorale en brachiale arteries.

Techniek
De CO2-angiografi e berust op een snelle injectie van koolzuurgas 
(CO2) in de bloedbaan, waarvan RX-beelden kunnen genomen wor-
den. De CO2 wordt snel opgenomen door de rode bloedcellen en 
gradueel uitgescheiden in de longen. Het heeft geen allergene, ne-
frotoxische bijwerkingen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik 
van CO2 als contrastmiddel bij angiografi e veilig is en de patiënt 
minder cardiale en nefrologische stress geeft.
Nevenwerking is wel een meer uitgesproken pijn in onderzochte 
gebied tijdens injectie (waarschijnlijk door kortdurende acute ische-
mie) zodat algemene anesthesie aangewezen is. Verder is er mo-
gelijkheid op nausea (viscerale angiografi e), tachycardie en rectaal 
tenesmus.

Beeldvorming
Tijdens het onderzoek wordt het CO2 onder hoge druk intra-arterieel 
ingespoten. Het gas verplaatst gedurende enkele seconden het 
bloed, mits het met de juiste dosis toegediend wordt. Het is deze 
fase die gebruikt wordt voor de beeldvorming. Er is additionele soft-
ware nodig om de digitale substractie van het scopietoestel aan te 
passen aan het lage contrastverschil tussen de met gas gevulde 
arteries en omgevend weefsel. Het gas absorbeert bijna geen RX-
stralen, terwijl het normaal gebruikte jodiumhoudend contrastmid-
del net meer RX-stralen absorbeert dan het omgevend weefsel. Dit 
verklaart waarom de beeldkwaliteit wel beduidend minder is, zodat 
een CO2-angiografi e zonder het gebruik van contrastmiddel minder 
kwaliteit biedt (casus). Maar het is in ieder geval mogelijk de hoe-
veelheid contrastmiddel te reduceren.
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Casus: patiënt met claudicatio intermittens op basis van aorto-ilia-
cale atherosclerose links

Fig. a: CO2-angiografi e illustreert de hooggradige stenose van de 
arterie iliaca communis links

Fig. c: CO2-angiografi e na stenting van de iliaca communis omwille 
van residuele stenose na dilatatie met ballon

Fig. b: ballondilatatie van de iliaca communis (de ballon is gevuld 
met jodiumhoudend contrast)

Fig. d: RX-scopie van de iliacale vaten toont de positie van de stent

Fig. e: routine angiografi e met jodiumhoudend contrastmiddel ter 
vergelijking




