
18F-FDG PET in sarcoidosis

Sarcoïdose is een ontstekingziekte die alle 
organen kan aantasten en waarbij het voor de 
behandelend arts lastig kan zijn om vast te stel-
len of de ziekte nog actief is. Het vaststellen 

van sarcoïdose activiteit is momenteel gebaseerd op een 
combinatie van allerlei onderzoeken, zoals de klachten 
van de patiënt, lichamelijk onderzoek, röntgenfoto van 
de longen, serummarkers en seriële longfunctietesten. 
Echter, een betrouwbare test om activiteit van sarcoïdose 
te bepalen is tot op heden niet beschikbaar.

18F-FDG PET is een nucleair geneeskundig onderzoek 
en in dit proefschrift wordt beschreven hoe deze tech-
niek zich verhoudt tot de eerder genoemde activiteits-
parameters. 18F-FDG PET bleek beter in staat om actieve 
sarcoïdose aan te tonen dan de veelvuldig gebruikte  
markers angiotensin converting enzyme (ACE) en soluble 
interleukin-2 receptor (sIL-2R). In vergelijking met 
67Ga scintigrafie, een ander nucleair geneeskundig  
onderzoek, bleek 18F-FDG PET eveneens sensitiever in 
het aantonen van sarcoïdose activiteit, met name in ziekte 
lokalisaties buiten de longen. Daarnaast correleerden  
patronen van activiteit in de longen, zichtbaar middels 

18F-FDG PET, met een longfunctionele achteruitgang 
wanneer er geen behandeling werd ingesteld en kwamen 
veranderingen in de 18F-FDG PET tijdens therapie over-
een met de klinische respons. Op basis van deze studies 
lijkt 18F-FDG PET voorbehouden aan die patiënten die 
verdacht worden van actieve sarcoïdose waarbij de conven-
tionele activiteitsmarkers geen uitsluitsel kunnen geven.

Figuur 1. 18F-FDG PET van 
een patiënt met sarcoïdose, ver-
vaardigd om de uitgebreidheid 
van de ziekte vast te stellen. 
PET toont een zeer grote en 
actieve milt, onregelmatige af-
wijkingen in de longen alsook  
actieve lymfeklieren in de hili 
en mediastinum, hals en oksels, 
maar ook uitgebreide afwij-
kingen in het beenmerg.
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