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8.1. Samenvatting

8.1 Samenvatting

Positron emissie tomografie (PET) is een functionele beeldvormende techniek
die informatie kan verstrekken over metabole, fysiologische en moleculaire pro-
cessen in (tumor) weefsel. Gedurende een PET scan wordt een kleine hoeveel-
heid van een radioactieve tracer bij een patiënt gëınjecteerd, waarbij de tracer
vervalt door het uitzenden van een positron. Een positron wordt vervolgens
aangetrokken door één van de elektronen in het weefsel. Het zo gevormde
positronium is zeer instabiel en vervalt door het uitzenden van twee fotonen met
een energie van 511 keV in tegenovergestelde richting. Deze fotonen worden in
cöıncidentie gemeten door de PET scanner. Om de biologische karakteristieken
van een tumor te visualiseren en te kwantificeren zijn er verscheidende tracers
ontwikkeld. De meest gebruikte tracer is [18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG),
welke informatie geeft over glucose metabolisme. FDG PET studies kunnen
geanalyseerd worden door middel van tal van maten, variërend van visuele be-
oordeling tot volledige kinetische analyse. Een volledige kinetische analyse is de
meest kwantitatieve maat van glucoseconsumptie. Echter, bij deze methode zijn
zowel een dynamische PET scan als een arteriële plasma input functie nodig. De
gestandaardiseerde opname waarde (standardised uptake value; SUV), waarbij
de gemeten concentratie wordt gecorrigeerd voor toegediende tracer activiteit en
het gewicht van de patiënt, is minder gecompliceerd en heeft alleen een statische
PET scan nodig. Naast visuele beoordeling wordt daarom in de kliniek SUV
het meest gebruikt om glucoseconsumptie te bepalen.

De laatste jaren stijgt de belangstelling in het gebruik van FDG PET voor
het definiëren van het doelgebied van een tumor (gross tumour volume; GTV)
tijdens bestraling en voor het verkrijgen van het metabool volume voor het
meten van response tijdens (chemo)therapie. Om het GTV te bepalen met PET
zijn er verschillende technieken bestudeerd die variëren van visuele interpretatie
tot (semi-)automatische segmentatie methoden. In het eenvoudigste geval (vi-
suele interpretatie) worden de contouren van een tumor manueel bepaald door
een nucleair geneeskundige, radioloog of radiotherapeut. Dit kan helaas leiden
tot een grote inter-observer variabiliteit in het gemeten volume, aangezien deze
methode sterk afhangt van de ervaring van de arts, de gebruikte instellingen van
de kleurenschaal en het protocol dat wordt gehanteerd. Om deze inter-observer
variabiliteit te beperken zijn (semi-)automatische methoden ontwikkeld. Echter,
deze methoden geven niet dezelfde volumes en kunnen beperkt worden door de
gebruikte beeldkarakteristieken, zoals instellingen van het reconstructie algo-
ritme, gemeten contrast tussen tumor en omliggend weefsel en resolutie van
het gereconstrueerde beeld. Daarom was het doel van dit proefschrift om (1)
verschillende semi-kwantitatieve maten (zoals de vereenvoudigde kinetische me-
thode (simplified kinetic model; SKM) en SUV) voor het meten van respons op
chemotherapie te vergelijken met volledige kinetische analyse en (2) de gemeten
metabole volumes die verkregen worden met verschillende (semi-)automatische
tumor segmentatie methoden te valideren. Deze validatie werd verricht aan
de hand van (1) realistische simulaties en klinische test-retest studies om de
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prestaties te meten bij verschillende beeldkarakteristieken (zoals reconstructie
instellingen, gemeten contrast tussen tumor en omliggend weefsel en resolutie
van het gereconstrueerde beeld), (2) een vergelijking van de maximale diameter
van het metabool volume met de maximale diameter gemeten door pathologie,
en (3) een vergelijk van het metabool volume verkregen uit beelden van SUV of
volledige kinetische analyse.

In hoofdstuk 2 werden verschillende semi-kwantitatieve methoden voor het
volgen (monitoren) van respons op behandeling geanalyseerd en vergeleken met
de volledig kinetische analyse, in het bijzonder voor het volgen van response
op behandeling met nieuwe experimentele therapieën. Voor zeven patinten met
longkanker (studie A) en zes patiënten met gastro-intestinaal kanker (studie B)
werden verscheidende baseline (voorafgaand aan behandeling) en respons (tij-
dens en/of na behandeling) dynamische FDG studies nader bekeken voor een
specifieke therapie. Het kwantificeren van de opname van FDG omvatte naast
volledige kinetische analyse methoden, te weten niet-lineaire regressie (NLR)
en Patlak analyse, ook gesimplificeerde methoden zoals SKM en SUV. Voor
NLR en Patlak analyse werd een uit het beeld geëxtraheerde input functie ge-
bruikt. Er werden in totaal 27 laesies gedefinieerd, te weten 18 voor studie A
en 9 voor studie B. Voor beide studies werd een uitstekende correlatie gevon-
den tussen Patlak en NLR (R2 >0.96) met betrekking tot gemeten respons op
behandeling. Echter, voor beide studies was het percentage verschil dat werd
waargenomen met SUV significant anders dan hetgeen werd waargenomen met
Patlak (p <0.05). Na corrigeren van SUV voor het glucose niveau in plasma
kwamen de SUV en Patlak respons waarden beter overeen voor studie A, maar
voor studie B bleven er grote verschillen bestaan. Verdere analyses brachten
aan het licht dat deze verschillen voornamelijk werden veroorzaakt door veran-
deringen in de arteriële input functies, die niet meegenomen worden in de SUV
analyse.

Met behulp van simulaties en fantoom experimenten werd in hoofdstuk 3
de prestatie afhankelijkheid van zes verschillende soorten (semi-)automatische
tumor segmentatie methoden gevalueerd voor veranderingen in beeldkarakter-
istieken. Dit werd gedaan door het meten van nauwkeurigheid en reproduceer-
baarheid van de gemeten tumor volumes. Deze zes segmentatie methoden
waren gebaseerd op gefixeerde, adaptieve of iteratieve drempelwaarden of op
gradiënten. Dit hoofdstuk laat zien dat nauwkeurigheid en precisie van alle
tumor segmentatie methoden bëınvloed werden door veranderingen in de beeld-
karakteristieken. De meeste methoden lieten slechte prestaties zien voor kleine
structuren (minder dan 2 cm in diameter). Voor grotere structuren (meer dan
2 cm in diameter) liet alleen de contrastgeoriënteerde methode goede resultaten
zien voor de meeste gesimuleerde omstandigheden. De prestaties van alle tu-
mor segmentatie methoden hingen in een sterke mate af van de activiteitsratio
tussen de tumor en de achtergrond, de beeld resolutie en het ruisniveau, en
in beperktere mate van het aantal iteraties gedurende de beeldreconstructie en
de initialisatie van de tumor segmentatie methode. De nauwkeurigheid van de
drempelwaarde methoden verbeterde na toepassen van extra filters of ruisonder-
drukking.
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In hoofdstuk 4 werd, voor twee verschillende tracers, de test-retest vari-
abiliteit van verschillende typen (semi-)automatische tumor segmentatie metho-
den onderzocht in het kader van een aantal verschillende beeldkarakteristieken
(gekarakteriseerd door verschillen in resolutie en/of contrast). Voor het vol-
gen (monitoren) van respons op behandeling is het belangrijk om te weten of
een verschil in gemeten (metabool) tumor volume bij een vervolgscan wordt
veroorzaakt door een echte respons of door variabiliteit die veroorzaakt wordt
door de toegepaste methodologie. Naast evaluatie van test-retest variabiliteit,
werd er ook gekeken naar de nauwkeurigheid van het gemeten tumor volume.
Hiervoor werd naar de gemiddelde ratio en standaard deviatie ten opzichte van
een referentie dataset gekeken. De resultaten lieten zien dat de grootte van het
metabool volume en de test-retest variabiliteit van zowel metabool volume als
SUV werden bëınvloed door de gebruikte beeldkarakteristieken en de tumor seg-
mentatie methoden. De mediaan van de test-retest variabiliteit van metabool
volume varieerde van 8.3 tot 23% voor FDG en van 7.4 tot 29% voor FLT. De
test-retest variabiliteit van metabool volume was voor alle onderzochte beeld-
karakteristieken tot maximaal 10x groter dan die van SUV.

Tot op heden is er nog geen gouden standaard waarmee accuraat een tumor
gedefinieerd kan worden. Dit geldt voor alle beeldvormende technieken (b.v.
PET, CT, MRI), met als mogelijk uitzondering het gebruik van pathologisch
verkregen data. Om deze reden werd in hoofdstuk 5 de maximale diameter van
het gemeten metabool volume vergeleken met de maximale diameter verkregen
met pathologie. Van 19 patiënten met niet-kleincellig bronchus carcinoom (non-
small cell lung cancer; NSCLC) werden retrospectieve FDG PET/CT studies
geanalyseerd. De maximale diameter van de primaire longtumor werd bepaald
met zowel verscheidende (semi-)automatische PET tumor segmentatie metho-
den als handmatig ingetekende CT segmentatie, waarna de maximale diameter
werd vergeleken met pathologische data. De resultaten lieten zien dat de ge-
fixeerde 50% en de adaptieve 41% drempelwaarde methoden, samen met de con-
trastgeoriënteerde segmentatie methode, een goede overeenkomst hadden met
pathologie nadat twee outliers waren verwijderd (R2 =0.82, helling: 1.00-1.06).
Hoewel vergeleken met pathologie een adaptieve 70% drempelwaarde methode
een onderschatting liet zien in de maximale diameter, gaf deze methode wel de
beste precisie (SD: 14%) samen met een goede correlatie (R2 =0.81). De corre-
latie tussen CT en pathologie was wat minder (R2 =0.77). Daarnaast liet CT
een overschatting zien vergeleken met pathologie (helling: 1.25).

In hoofdstuk 6 werden de metabool volumes verkregen uit SUV en Patlak
beelden met elkaar vergeleken. Hoewel de op PET gebaseerde tumor segmen-
tatie methoden vaak goede gemeten volumes lieten zien op SUV beelden, is het,
zoals eerder aangegeven, algemeen bekend dat beelden die glucoseconsumptie
weergeven (gegenereerd door b.v. Patlak analyse) kwantitatief accurater zijn
dan SUV beelden. Het is eerder aangetoond dat het metabool volume verkre-
gen uit Patlak beelden kleiner is dan dat uit SUV beelden als een 50% drem-
pelwaarde methode wordt gebruikt. Echter, of het metabool volume verkre-
gen uit Patlak beelden kleiner is dan dat uit SUV beelden voor andere tumor
segmentatie methoden is nog niet onderzocht. Om dit te onderzoeken wer-
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den dynamische FDG PET scans van tien longkanker patiënten en acht gastro-
intestinale kanker patiënten retroperspectief geanalyseerd. Het metabool tumor
volume werd verkregen uit zowel Patlak en SUV beelden met behulp van vijf
verschillende type tumor segmentatie algoritmen, die gebaseerd waren op ver-
schillende drempelwaarden of op gradiënten. Over het algemeen lieten de meeste
tumor segmentatie algoritmen meer outliers zien voort metabool volumes verkre-
gen uit SUV dan uit Patlak beelden. Alleen de gradiënt gebaseerde methode
liet meer outliers zien voor Patlak gebaseerde tumor segmentatie. De medi-
aan waardes van het metabool volume verkregen uit de SUV beelden waren
groter dan die verkregen uit de Patlak beelden (tot maximaal 59% groter) als
een gefixeerde drempelwaarde methode werd gebruikt. Tumor volumes corre-
spondeerden echter vrij goed (minder dan 25% verschil) als methoden werden
gebruikt die de opname in het weefsel rondom de tumor (de achtergrond) mee
namen in hun berekeningen.

Concluderend kan worden gesteld dat de nauwkeurigheid en de precisie van
alle bestudeerde tumor segmentatie methoden bëınvloed werden door fysiologis-
che parameters en beeldkarakteristieken. Tevens lieten de klinische studies zien
dat de test-retest variabiliteit van zowel metabool volume als SUV varieerden
met de gebruikte tumor segmentatie methode, toegediende tracer en beeldka-
rakteristieken. Deze resultaten geven aan dat zorgvuldige optimalisatie van
de toegepaste beeldkarakteristieken en segmentatie methode parameters nodig
zijn wanneer het metabool volume wordt gebruikt als een maat voor respons.
Grote verschillen waren zichtbaar tussen metabool volume verkregen met ver-
schillende PET gebaseerde tumor segmentatie methoden en het anatomische
volume verkregen met CT. Vergeleken met pathologische data werd de maxi-
male diameter van een tumor overschat met CT. Daarentegen gaven de PET
gebaseerde tumor segmentatie methoden maximale diameters die overeenkwa-
men met die van pathologie. Daarom kunnen PET gebaseerde tumor segmen-
tatie methoden nuttig zijn om het metabool actieve deel van een tumor te
definiëren voor radiotherapie doeleinden en het meten van respons op therapie.
Het gebruik van gesimplificeerde maten om een respons op therapie te bepalen
gaf andere resultaten dan de volledig kinetische analyse. Daarnaast waren er
soms grote verschillen zichtbaar in gemeten metabool volume tussen statische
en dynamische PET scans. Deze verschillen varieerden sterk met het gebruikte
tumor segmentatie algoritme. Alleen die methoden die corrigeren voor de lokale
tumor versus niet-tumor tracer opname verhoudingen gaven de meest consi-
stente resultaten tussen SUV en Patlak beelden. Voor het meten van respons
liet een adaptieve 50% dempelwaarde methode, die de opname in het weefsel
rondom de tumor (de achtergrond) meeneemt in de berekeningen, de beste re-
sultaten zien. Deze methode liet namelijk de beste test-retest waarden zien als
de beeldkarakteristieken werden veranderd. Bovendien gaf de methode de meest
consistente resultaten tussen SUV en Patlak beelden, ondanks een kleine afwij-
king ten opzichte van de gemeten diameter verkregen uit pathologische data.
Voor radiotherapie doeleinden lijkt de contrastgeoriënteerde methode het meest
geschikt, omdat deze het best overeenkwam met de pathologische data. Daar-
naast liet deze methode ook consistente resultaten zien tussen Patlak en SUV
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gebaseerde beelden en liet het een redelijke test-retest variabiliteit zien als de
beeld karakteristieken werden gewijzigd. Echter, deze methode moet opnieuw
worden geijkt als deze wordt toegepast op een andere scanner of als er een andere
reconstructie methode of instellingen worden gebruikt.

8.2 Toekomst perspectief

De meeste (semi-)automatische tumor segmentatie methoden die in dit proef-
schrift werden onderzocht kunnen problemen ondervinden bij het bepalen van
het juiste tumour volume indien a) een tumor zich bevindt in de buurt van
een gebied waar (normaal al) veel tracer wordt opgenomen (zoals het hart, de
lever of het mediastinum) of b) een tumor een hoge mate van heterogeneiteit
in tracer opname laat zien. Recent zijn nieuwe PET gebaseerde tumor segmen-
tatie methoden ontwikkeld, die tumoren met een hoge mate van heterogeniteit
in tracer opname probleemloos kunnen segmenteren. Een voorbeeld hiervan
is de fuzzy logische adaptieve Bayesiaanse methode [84]. In een klein aantal
klinische studies [67, 72, 85] is aangetoond dat deze methode tumor segmen-
tatie verbeterd voor zowel het meten van respons als radiotherapie doeleinden.
Echter, deze methode is nog niet onafhankelijk getest tegen een groot en divers
aantal (semi-)automatische tumor segmentatie methoden. Andere methoden
die goede resultaten lieten zien, zoals de gradient gebaseerde methode [28, 86],
kunnen zodanig worden aangepast dat ze beter om kunnen omgaan met verschil-
lende maten van heterogeniteit in tracer opname. Voor de gradient gebaseerde
methode kunnen meerdere ‘seeds’ (zogenaamde start punten) in het tumor ge-
bied worden geplaatst die uitgroeien tot meerdere basins die de verschillende
maten van heterogeniteit in tracer opname weergeven. In de toekomst moeten
er studies worden verricht die verschillende, voor heterogeniteit geschikte, tu-
mor segmentatie methoden evalueren. Tevens moet worden onderzocht wat hun
invloed is op de accuraatheid van PET gebaseerde tumor segmentatie. Het
detecteren van heterogeniteit in tracer opname zou mogelijk een rol kunnen
spelen in het identificeren van gebieden die een extra dosis behoeven tijdens
radiotherapie. Een studie van Aerts et al [87] liet zien dat resterende metabool
actieve gebieden na radiotherapie goed overeenkwamen met actieve gebieden
die aanwezig waren voor de start van de behandeling. Dit suggereert dat ge-
bieden met hoge FDG opname voor behandeling overeenkomen met de meer
radiotherapie resistente gebieden binnen de tumor. Daarom zou een FDG PET
scan voorafgaand aan therapie kunnen worden gebruikt voor het bepalen van de
dosis distributie die nodig is bij radiotherapie. Er dient echter nog onderzocht te
worden of de tumor segmentatie methoden die worden aanbevolen in dit proef-
schrift dan wel eventuele methoden die geschikt zijn voor heterogene tumoren
voldoende nauwkeurig zijn voor deze doeleinden. In dit proefschrift is alleen
gekeken naar òf het metabool volume òf het anatomtische volume, dat verkre-
gen werd met respectievelijk de PET scanner of de CT scanner. Echter, het
gebruik van multi-modale beeldvorming (zoals PET/CT of PET/MRI), waarbij
anatomische en functionele informatie gelijktijdig zichtbaar wordt gemaakt, is
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nog niet onderzocht. Ook dit zou een verbetering kunnen opleveren voor het
detecteren van het doelgebied voor radiotherapie doeleinden. Zo zou men zich
kunnen voorstellen dat het doelgebied voor bestraling wordt bepaald aan de
hand van CT, terwijl PET wordt gebruikt voor het detecteren van de gebieden
die eventueel een extra boost nodig hebben (beter bekend als dose painting).

In dit proefschrift lag de focus vooral op de evaluatie van verscheidende
(semi-)automatische tumor segmentatie algoritmen voor long tumoren in de
thorax, en bij gebruik van de de tracers FDG of FLT. Echter, het is niet
vanzelfsprekend dat de bevindingen beschreven in dit proefschrift ook gelden
voor andere typen kanker en tumor lokaties of voor tracers die andere biolo-
gische processen laten zien (zoals perfusie, hypoxia of cel dichtheid). Daarom
zouden toekomstige studies moeten worden uitgevoerd waarin de gepresenteerde
(semi-)automatische tumor segmentatie methoden worden geëvalueerd voor an-
dere tracers, voor andere gebieden in het lichaam of voor andere typen kanker.

Ten slotte lieten de studies in dit proefschrift zien dat het gebruik van ver-
schillende PET beeld karakteristieken, zoals reconstructie parameters, resolutie,
contrast of ruis, van invloed kunnen zijn op de prestaties van de onderzochte
(semi-)automatische tumor segmentatie methoden. Dit proefschrift toont aan
dat sommige tumor segmentatie methoden al vrij nauwkeurige en accurate re-
sultaten laat zien als de beeld karakteristieken worden veranderd. Dit geeft
aan dat deze methoden mogelijk kunnen worden gebruikt voor multi-center
trials. Echter, de aanbevolen tumor segmentatie methoden moeten nog wel
worden geëvalueerd met multi-center data, omdat meerdere factoren mogelijk
een rol kunnen spelen in het verkrijgen van accurate tumor segmentaties. Denk
hierbij aan een kleine afwijking in het acquisitie protocol, de inclusie criteria,
etc. Daarom zou de ontwikkeling van tumor segmentatie methoden die niet
afhankelijk zijn van beeldkarakteristieken centraal moeten staan in toekomstig
onderzoek.
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