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Achtergrond 

 

Bij een groot aantal ziektes (onder andere Alzheimer en Multiple Sclerose) treedt ontsteking 

op. Dit is een reactie van het lichaam op ongewenste (bijvoorbeeld lichaamsvreemde of 

ziekteverwekkende) stimuli. Ontsteking is een biochemisch proces dat samengaat met een 

geactiveerd immuunsysteem. Een van de gevolgen van ontsteking is dat onderdelen van het 

immuunsysteem (buiten de hersenen witte bloedcellen en in de hersenen microglia) andere 

eigenschappen krijgen. Onder andere komt op de buitenkant van de cellen van het 

immuunsysteem het translocator eiwit beschikbaar. Het in de titel genoemde 

(R)-[11C]PK11195 (verder in dit hoofdstuk 'PK' genoemd) is een stofje dat bindt aan dit eiwit. 

Met andere woorden, het bindt aan een geactiveerd immuunsysteem, oftewel het bindt in 

gebieden waar ontsteking plaats vindt. Daarmee kan het dus gebruikt worden om weer te 

geven welke gebieden ziek zijn in het lichaam. 

 

Doel 

 

PK kan geïnjecteerd worden in de bloedbaan. Zoals gezegd hoopt het zich dan op in zieke 

gebieden van het lichaam. Door hiervoor radioactief gelabeld PK te gebruiken kan de 

verdeling ervan over het lichaam zichtbaar gemaakt worden met een scanner, een 

zogenaamde PET scanner. De scans die door de PET scanner gemaakt worden bevatten 

informatie over de verdeling PK in het lichaam. Echter, deze informatie is te grof om als 

ziektemaat gebruikt te worden. De concentratie van PK in de bloedbaan, de omzetting van 

PK door het lichaam en de snelheid waarmee PK tussen bloed en weefsel getransporteerd 

wordt hebben invloed op deze scans. Doel van dit proefschrift is de vertaling van de ruwe 

scans naar een in een getal uitdrukbare (kwantificeerbare) ziektemaat. Dit kan door een 

modellering (wat zoveel wil zeggen als 'beschrijving') van het transport van PK in het 

menselijk lichaam te maken. Deze modellering beschrijft PK in het lichaam in een aantal 

(conceptuele) compartimenten, waarbij PK in de bloedbaan de oorsprong is van PK van en 

naar de compartimenten. De snelheden waarmee PK getransporteerd wordt tussen de 

compartimenten zijn eigenschappen van het lichaam en bepalen de ziektemaat. Door gemeten 

PK concentraties te koppelen aan compartimentconcentraties kunnen de transportsnelheden 

en daarmee de ziektemaat bepaald worden. 

 

Kwantificering van ontsteking in het brein 

 

Het eerste deel van het onderzoek stelt een model op van het gedrag van PK in de hersenen. 

Hierbij wordt de concentratie in bloedplasma gebruikt om de scandata te vertalen in 

ziektemaat. Voor het bepalen van de ziektemaat wordt zoals gezegd een PET scan gemaakt. 
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Deze PET scan begint met het injecteren van een beetje PK in de bloedbaan in de arm van de 

proefpersoon of patiënt. Via de bloedbaan bereikt het PK vervolgens de hersenen, waar het 

afgebeeld wordt door de PET scanner. Omdat een enkele opname van de hersenen niet 

nauwkeurig genoeg is worden gedurende een uur opnames gemaakt van de hersenen. Er 

wordt dus als het ware een film gemaakt. Tijdens de PET scan wordt continu de concentratie 

PK in de bloedbaan gemeten. Dit geeft informatie over de toevoer van PK naar de hersenen. 

Ook worden er zeven bloedmonsters afgenomen om de omzetting van PK in andere stoffen 

te bepalen. Deze worden gebruikt om de omzetting van PK in en de verwijdering van PK uit 

het lichaam te monitoren. Ook wordt het gebruikt om te bepalen welk deel van de PK in het 

bloed beschikbaar is om naar de compartimenten te stromen. Naast een PET scan wordt er 

ook een MRI scan gemaakt. Hier op is, in tegenstelling tot op een PET scan, de anatomie van 

de hersenen goed zichtbaar. Door de MRI over de PET scan te leggen kan niet alleen in de 

hersenen als geheel maar ook in een specifiek hersengebied bepaald worden hoeveel 

ontsteking er optreedt. 

 

De scans zijn vervolgens geanalyseerd om het model te kiezen dat het gedrag van PK 

optimaal beschrijft. Het kiezen van dit model is een balans vinden tussen een model dat 

enerzijds complex genoeg is om het gedrag van PK realistisch te beschrijven en anderzijds 

simpel genoeg is om met een beperkte hoeveelheid scans bruikbare resultaten te produceren. 

Het is dus zoeken naar een balans tussen realistische beschrijving en praktische 

toepasbaarheid. Een simpel model kan zo sterk afwijken van het daadwerkelijke gedrag van 

PK dat het daardoor consequent onjuiste resultaten geeft. Een complex model geeft 

nauwkeurigere resultaten maar kan een zeer grote hoeveelheid scans nodig hebben voor 

resultaten en daarom praktisch niet toepasbaar zijn. Van drie modellen is gekeken in hoeverre 

ze bij gebruik van PK een bruikbare ziektemaat opleveren. De vergeleken modellen zijn een 

model met een compartiment en twee modellen met twee compartimenten. Het verschil 

tussen de twee modellen met twee compartimenten is dat in het ene model beide 

compartimenten reversibel zijn, terwijl in het andere model een compartiment reversibel is 

en een compartiment irreversibel. Reversibel betekent dat PK dat in het compartiment terecht 

komt dit compartiment ook weer kan verlaten, terwijl in het irreversibele geval dit niet 

mogelijk is. Allereerst zijn daadwerkelijke scans gebruikt om de drie modellen te vergelijken 

met het Akaike informatie criterium ('Akaike'). Dit is een wiskundig criterium dat de balans 

tussen complexiteit en praktische toepasbaarheid vertaalt in een getal. Hier komt uit dat het 

model met twee reversibele compartimenten optimaal is. Naast daadwerkelijke scans zijn 

ook met de computer gesimuleerde (nagebootste) scans gebruikt om het optimale model te 

bepalen. Deze zijn gebruikt om de drie modellen te vergelijken met Akaike en ook hier kwam 

uit dat het model met twee reversibele compartimenten optimaal is. Van dit model zijn 

vervolgens drie varianten vergeleken. Bij deze drie varianten wordt respectievelijk 

verondersteld dat de uitwisseling van PK tussen bloedbaan en weefsel, de volumefractie 

bloedvaten en de mate waarin PK 'plakt' aan het immuunsysteem constant is over het brein. 

Deze varianten zijn onderling weer vergeleken met Akaike, waarbij voor daadwerkelijke data 

uit de scanner het model met constante uitwisseling van PK tussen bloedbaan en weefsel 

optimaal is, terwijl de met de computer gesimuleerde scandata het model met constante 

volumefractie bloedvaten als optimaal aanwijst. Gesimuleerde scans zijn ook gebruikt om 
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een bewuste 'mismatch' tussen de werkelijkheid en het model te creëren. Hierbij wordt dus 

de uitwisseling van PK tussen bloedbaan en weefsel, dan wel de volumefractie bloedvaten of 

de mate waarin PK 'plakt' aan het immuunsysteem, bewust gevarieerd over het brein, terwijl 

het model er vanuit gaat dat deze variatie er niet is. Gekeken is wat de invloed hiervan is op 

de juistheid van de door het model voorspelde waarden en op de hoeveelheid scans die nodig 

is om bruikbare resultaten te verkrijgen. Hier kwam uit dat voor alle varianten er een beperkte 

mate van onjuistheid in de resultaten geïntroduceerd wordt, maar vooral dat het fixeren van 

de uitwisseling van PK tussen bloedbaan en weefsel zorgt voor een kleinere hoeveelheid 

scans die nodig is om bruikbare resultaten te behalen.  

 

Uit deze verschillende uitkomsten is vervolgens de conclusie getrokken dat het reversibele 

model met twee compartimenten waarbij de uitwisseling van PK tussen bloedbaan en weefsel 

constant verondersteld wordt optimaal is om ontsteking te kwantificeren in de hersenen. 

 

Versimpelde kwantificering van ontsteking in het brein 

 

De hierboven beschreven methode vraagt voortdurende meting van PK concentratie in het 

bloed en een analyse van zeven buisjes bloed. Dit is onaangenaam voor de patiënt of 

proefpersoon, kostbaar en arbeidsintensief. Daarom is onderzocht of er een versimpelde 

kwantificering van ziektemaat in het brein mogelijk is, waarbij niet in de bloedbaan gemeten 

wordt. Bovenstaande methode meet PK concentratie in de bloedbaan en in het zieke 

hersengebied. Simpel gezegd wordt, door deze concentraties met elkaar te vergelijken, de 

ziektemaat bepaald. Als niet in het bloed gemeten wordt is er daarom een andere PK 

concentratie nodig om uit te komen op een ziektemaat. Hiervoor wordt een hersengebied 

waar geen ontsteking/ziekte aanwezig is gebruikt. Door de concentratie PK in het zieke en 

gezonde hersengebied met elkaar te vergelijken wordt de ziektemaat bepaald. Het gezonde 

hersengebied wordt het referentiegebied (referentie weefsel) genoemd. Naast modellen met 

een referentiegebied worden er ook modellen geëvalueerd die zowel PK concentratie in de 

bloedbaan als in een referentiegebied gebruiken. Dit om te kijken of deze modellen beter 

presteren dan modellen met uitsluitend gebruik van PK concentratie in de bloedbaan. 

Er zijn vijf modellen die uitsluitend een referentiegebied en vier modellen die zowel de 

bloedbaan als een referentiegebied gebruiken vergeleken. De modellen zijn geanalyseerd met 

zowel werkelijke als met gesimuleerde scans. Eerst is gekeken naar werkelijke scans. De 

werkelijke scandata is gebruikt om te kijken of de geanalyseerde modellen dezelfde resultaten 

geven als het eerder ontwikkelde model. De drie best presterende modellen hebben resultaten 

die corresponderen met de resultaten van het eerder ontwikkelde model. In de gebieden waar 

het model uit de vorige paragraaf veel ontsteking voorspelt doen deze modellen dat ook. Van 

deze drie modellen gebruikten er twee uitsluitend een referentiegebied en een zowel 

referentiegebied als bloedbaan. De overige zes modellen corresponderen niet sterk genoeg 

met het eerdere model om bruikbaar te zijn. Verder is met gesimuleerde scans gekeken naar 

de invloed van diverse factoren op nauwkeurigheid en benodigde hoeveelheid scans van het 
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model. De invloed van ontsteking, de mate van PK plak buiten het immuunsysteem om en 

fractie bloedvolume zijn geanalyseerd. De modellen die met daadwerkelijke scandata het best 

functioneren deden dat ook met gesimuleerde data. Daar hadden deze modellen relatief 

weinig scans nodig voor bruikbare resultaten. Wel had een van deze drie modellen (een die 

zowel referentiegebied als bloed concentratie gebruikt) de neiging tot onnauwkeurige 

resultaten bij geringe ontsteking. Variatie in PK plak buiten het immuunsysteem en in 

volumefractie bloedvaten had weinig effect.  

 

Een van de modellen die gecombineerd referentiegebied en de bloedbaan als uitgangspunt 

gebruiken (het gecorrigeerd plasma input model) heeft resultaten die goed overeenkomen 

met het hiervoor ontwikkelde model. Van een gecombineerd model wordt in theorie beter 

functioneren verwacht dan van een model met alleen de bloedbaan als uitgangspunt. Daarom 

is geconcludeerd dat dit model optimaal is. Het model dat alleen een referentiegebied 

gebruikt waarvan de resultaten het beste overeenkomen met het eerdere model (het simplified 

reference tissue model) is aangewezen als het optimale model bij gebruik van alleen een 

referentiegebied. 

 

Optimale referentiegebied bij de ziekte van Alzheimer. 

 

Zoals gezegd hebben de versimpelde modellen uit de vorige paragraaf een referentiegebied 

bestaande uit gezond (niet-ontstoken) weefsel nodig. Voortbouwend op het onderzoek in de 

vorige paragraaf is het functioneren van verschillende referentiegebieden gebieden bij de 

ziekte van Alzheimer geanalyseerd. Hiervoor zijn scans gemaakt van drie groepen personen: 

gezonde vrijwilligers, mensen met een voorstadium van de ziekte van Alzheimer en mensen 

met de ziekte van Alzheimer. Als referentiegebieden zijn het cerebellum (een relatief klein 

gebied achter onderaan de hersenen) en het cerebrum (de hersenen zonder het cerebellum) 

gebruikt. Hersengebieden bevatten grijze en witte stof. Zowel het grijze stof gedeelte, het 

witte stof gedeelte als de samenvoeging van de grijze en witte stof gedeeltes (voor het gemak 

'totale stof' genoemd) zijn geanalyseerd als referentiegebied. Daarnaast is de cluster analyse 

als referentiegebied geanalyseerd. De cluster analyse bepaalt gebieden niet op basis van 

anatomische structuren, maar gebruikt de PK concentraties om de hersenen in gebieden met 

verschillende eigenschappen te verdelen. De cluster analyse heeft het voordeel dat het in 

theorie werkt bij hersenen die zo ziek zijn dat er geen anatomisch referentiegebied meer 

aanwijsbaar is. In totaal zijn er zeven referentiegebieden die geanalyseerd zijn: grijze stof 

cerebrum, witte stof cerebrum, totale stof cerebrum, grijze stof cerebellum, witte stof 

cerebellum, totale stof cerebellum en cluster analyse. De referentiegebieden zijn 

geanalyseerd met een model dat gebaseerd is op een referentiegebied. Hierbij werden de 

referentiegebieden geanalyseerd met steeds hetzelfde doelgebied (de thalamus) waarvan 

bekend is dat het verhoogde PK binding heeft. Ook zijn twee modellen die de bloedbaan als 

uitgangspunt gebruikt toegepast om de referentiegebieden te analyseren. Bij toepassen van 
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deze modellen waren de referentiegebieden zelf het doelgebied. Dit omdat een goed 

referentiegebied weinig ontsteking vertoont. 

 

De ontstekingswaarden gemeten met de cluster analyse en met anatomische gebieden komen 

grotendeels overeen. Voor de referentiegebieden witte stof cerebellum, witte stof cerebrum 

en totale stof cerebrum lukt het de modellen in een aantal gevallen niet een realistische 

ontstekingswaarde te bepalen. Tussen het functioneren van de overige anatomische 

referentiegebieden was weinig verschil. De cluster analyse blijkt het brein goed te scheiden 

in grote bloedvaten, schedel en diverse groepen weefsel met verschillende ontstekingsgraad. 

Om onduidelijke redenen wordt een op de tien breinen niet correct gescheiden door de cluster 

analyse. Bij gebruik van alle drie de modellen correspondeerden de resultaten van de cluster 

goed met die van de best functionerende anatomische gebieden. Daarnaast is met 

gesimuleerde scans gekeken naar het vermogen van de cluster analyse om bloedvaten, 

ontstoken weefsel en niet-ontstoken weefsel (referentiegebied) te scheiden. De cluster 

analyse is hier goed toe in staat. 

 

Uit de groep van goed functionerende anatomische referentiegebieden is bekend dat het 

cerebellum in een laat stadium door de ziekte van Alzheimer aangetast wordt. Daarom is het 

totale stof cerebellum gekozen als best functionerende referentiegebied. De cluster analyse 

is een goed functionerend referentiegebied met de beperking dat deze niet werkt bij ongeveer 

tien procent van de scans. 

 

Ontsteking bij de ziekte van Alzheimer 

 

Het tot nu toe beschreven onderzoek gaat over het ontwikkelen van methoden om ontsteking 

te meten. Deze paragraaf gebruikt deze methoden om het verloop van de ziekte van 

Alzheimer te onderzoeken. Voor dit onderzoek zijn scans gebruikt van gezonde vrijwilligers, 

mensen met een voorstadium van de ziekte van Alzheimer en mensen met de ziekte van 

Alzheimer. Bij deze mensen zijn naast ontsteking in de hersenen door middel van de scan 

ook de cognitieve vaardigheden gemeten. Bij dit onderzoek is het optimale model bij gebruik 

van een referentiegebied, het simplified reference tissue model, gebruikt. Als 

referentiegebied is de cluster analyse gebruikt. Hiermee is, net als in het eerdere onderzoek, 

de ontsteking in anatomische gebieden geanalyseerd. Daarnaast zijn de scans geanalyseerd 

door het model op een parametrische manier toe te passen. Dit betekent dat steeds een heel 

klein volume geanalyseerd wordt met het model. Hierdoor kunnen ook binnen anatomische 

gebieden verhoogde en verlaagde ontsteking geconstateerd worden. Resultaten van de 

analyse met anatomische gebieden tonen geen verschil tussen gezonde vrijwilligers en 

mensen met de ziekte van Alzheimer. Wel werden met de parametrische analyse in de 

occipitale kwab (achterin de hersenen boven het cerebellum) kleine gebieden met verhoogde 

ontsteking gevonden ten opzichte van gezonde vrijwilligers. Er werd geen verband 
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geconstateerd tussen de mate van ontsteking en het cognitief functioneren. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat ontsteking bij de ziekte van Alzheimer een subtiel proces is. 

 

Kwantificering van ontsteking bij reumatoïde artritis 

 

Het laatste deel van het onderzoek is weer een ontwikkeling van de meetmethode zelf. Het 

beschrijft hoe ontsteking bij reumatoïde artritis gemeten kan worden. Van zes patiënten met 

reumatoïde artritis zijn PET scans gemaakt van de knieën. Deze zijn vervolgens geanalyseerd 

en het model dat het nauwkeurigst en tegelijk meest praktisch toepasbaar was is geselecteerd. 

De opzet van dit onderzoek is vergelijkbaar met het eerste deel van het onderzoek bij de 

hersenen.  

Wel is dit onderzoek in een opzicht wat complexer. Gedurende de scan wordt PK namelijk 

door het lichaam omgezet in andere stoffen, ook wel metabolieten genoemd. In de hersenen 

worden deze door de bloed-hersen barrière buiten de hersenen gehouden. In dit onderzoek is 

het onduidelijk of de metabolieten in de knie komen. Hier moet in het model rekening mee 

gehouden worden. Drie situaties zijn meegenomen in deze analyse, namelijk de situatie 

waarbij zowel PK als alle metabolieten in de knie terecht komen, de situatie waarbij PK en 

een gedeelte van de metabolieten (de polaire metabolieten) in de knie terecht komen en de 

situatie waarbij alleen PK in de knie terecht komt. De gebruikte modellen zijn een model met 

een reversibel compartiment, een model met een irreversibel compartiment (waar PK het 

compartiment na eenmaal betreden dus niet meer kan verlaten), een model met twee 

reversibele compartimenten en een model met een reversibel en een irreversibel 

compartiment. Al deze modellen gebruiken de PK concentratie in de bloedbaan als 

uitgangspunt. Van al deze modellen is een variant met en zonder correctie voor volumefractie 

bloedvaten gebruikt. In totaal zijn er dus acht modellen geanalyseerd. Daarnaast is de 

ontsteking gekwantificeerd met de zogenoemde standaard opname waarde (standard uptake 

value of SUV). Dit is een in de kliniek veelgebruikte methode. Waar de modelbeschrijvingen 

van PK het verloop van de PK concentratie in de tijd (als in een film) als invoer nodig hebben 

heeft de SUV slechts de gemiddelde PK concentratie over een periode nodig. Dit maakt de 

scanprocedure veel eenvoudiger. 

 

Bij het analyseren van de resultaten bleek dat, net als bij het bepalen van het optimale 

referentiegebied bij de ziekte van Alzheimer, sommige modellen het niet lukte om in een 

aantal gevallen een realistische ontstekingswaarde te bepalen. Dit waren het model met een 

reversibel en een irreversibel compartiment met correctie voor volumefractie bloedvaten en 

het model met twee reversibele compartimenten zonder correctie voor volumefractie 

bloedvaten. Verder zijn de modellen geanalyseerd met het eerder beschreven Akaike 

criterium. Het Akaike criterium beschouwt het model met een reversibel compartiment en 

correctie voor volumefractie bloedvaten en het model met twee reversibele compartimenten 

zonder correctie voor volumefractie bloedvaten optimaal. Een gedeelte van de gemeten PK 

concentratie in de knieën is dus te beschrijven als PK dat zich in een bloedvat bevindt of als 
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PK dat zich in een compartiment bevindt. Bij onderling vergelijken van deze twee modellen 

geeft Akaike de voorkeur aan het model met een reversibel compartiment en correctie voor 

volumefractie bloedvaten. Verder is gekeken hoe, voor de best presterende modellen, het 

gedrag van de metabolieten van invloed is. Hieruit bleek dat er weinig verschil zat in 

resultaten, onafhankelijk van het gedrag van de metabolieten. De resultaten van de 

verschillende reversibele modellen bleken grotendeels hetzelfde, onafhankelijk van de 

compartimenten. Ook correctie voor volumefractie bloedvaten bleek weinig invloed te 

hebben op de resultaten. Er was een duidelijke relatie tussen de resultaten van het volgens 

Akaike beste model, het model met een reversibel compartiment en correctie voor 

volumefractie bloedvaten, en de SUV. 

 

Uit bovenstaande resultaten is geconcludeerd dat het model met een reversibel compartiment 

en correctie voor volumefractie bloedvaten optimaal is voor het kwantificeren van ontsteking 

bij reumatoïde artritis. Bij voorkeur wordt er bij toepassen van dit model uitgegaan van de 

situatie waarbij zowel PK als alle metabolieten in de knie terecht komen. Andere metaboliet 

situaties geven hetzelfde resultaat maar hebben een complexere scanprocedure. De SUV is 

echter de meetmethode van voorkeur bij reumatoïde artritis. Dit omdat deze meetmethode in 

de praktijk eenvoudig en goedkoop is, en de beperkt mindere resultaten in vergelijking met 

het toepassen van een model hier niet tegen op wegen. 

 


