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Introductie

Positron emissie tomografie (PET) is een medische beeldvormende techniek die
het mogelijk maakt fysiologische en metabole processen in het lichaam zichtbaar
te maken. PET maakt gebruik van diverse radioactief gemerkte stoffen, ook wel
tracers genoemd. De meest gebruikte en bekendste tracer is radioactief gela-
beld suiker, beter bekend als 18F-fluordeoxyglucose (FDG). FDG is gemerkt met
het (instabiele) radionuclide fluor-18 (18F, halfwaardetijd 110 min), welk vervalt
naar een stabiele toestand onder uitstraling van een positron. Dit positron wordt
vrijwel direct omgezet in twee tegengesteld gerichte fotonen. Nadat een patiënt
FDG krijgt ingespoten, worden deze fotonen buiten het lichaam gedetecteerd
door de PET camera en kan nauwkeurig de verdeling van FDG in de patiënt
bepaald worden. FDG wordt veel in de oncologie toegepast omdat kanker-
cellen relatief meer suiker consumeren in vergelijking met gezonde cellen. Op
deze manier kan een nucleair geneeskundige nauwkeurig bepalen waar eventuele
(uitzaaiingen van) kankercellen zich in het lichaam bevinden.

Naast 18F worden ook de kortlevende radionucliden koolstof-11 (11C, half-
waardetijd 20 min), stikstof-13 (13N, halfwaardetijd 10 min) en zuurstof-15
(15O, halfwaardetijd 2 min) gebruikt. Deze radionucliden maken het meten
van een verscheidenheid aan fysiologische, biochemische en pharmacokinetische
processen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het meten van doorbloeding en
zuurstof consumptie van organen, neurotransmitter afgifte, medicijnopname en
het diagnosticeren van neurologische aandoeningen als de ziekten van Alzheimer
en Parkinson.

Voor het onderzoek naar hersenziektes, maar ook bij andere onderzoeksge-
bieden, is naast een PET scan ook een model nodig dat de farmacokinetiek van
de tracer beschrijft. Met behulp van een kinetisch model kunnen de radioac-
tiviteitmetingen met de PET scanner omgezet worden in kwantitatieve waarden
van fysiologische grootheden, die vervolgens gëınterpreteerd kunnen worden. Bij
de ontwikkeling van nieuwe tracers is het belangrijk dat zulke kinetische model-
len ontwikkeld worden en daarnaast goed worden geëvalueerd.

Deze kinetische modellen maken, zeker tijdens de ontwikkeling van nieuwe
tracers, gebruik van arterieel bloed om het aanbod van de tracer vanuit het
plasma naar het weefsel waarin men gëınteresseerd in is te bepalen. Voordat
een patiënt een PET scan krijgt, wordt eerst een katheter in de polsslagader
aangebracht. Nadat de patiënt de tracer toegediend heeft gekregen en de PET
scan gestart is, wordt door deze katheter gedurende het gehele PET onderzoek
(60-90 min) kleine hoeveelheden bloed afgenomen. Dit bloed gaat direct door
een meetapparaat welke nauwkeurig de hoeveel radioactiviteit meet, wat resul-
teert in een arteriële inputfunctie. Deze arteriële inputfunctie laat het verloop
van de radioactiviteit in het bloed zien in de loop van de tijd.

Hoewel afname van arterieel bloed onmisbaar is in het ontwikkelen van ki-
netische modellen, kleven er ook nadelen aan. Ten eerste moet er altijd een
katheter worden aangebracht in een polsslagader van de patiënt. Dit wordt in
het algemeen als onprettig ervaren. Daarnaast wordt er tijdens een PET scan
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relatief veel bloed afgenomen (maximaal 330 ml). In het bijzonder voor ou-
dere patiënten zijn dit vaak belemmerende factoren om deel te nemen aan een
PET onderzoek. Ook komt het regelmatig voor dat er problemen optreden met
het verkrijgen van het bloed via de automatische methode doordat bijvoorbeeld
de arteriële lijn dichtslibt en onbruikbaar wordt. Dit belemmert de klinische
toepassing van PET tracers waarbij een arteriële inputfunctie nodig is.

Dit proefschrift beschrijft een alternatieve methode voor het verkrijgen van
de arteriële inputfunctie. Deze alternatieve methode extraheert de inputfunctie
uit de PET beelden zelf en wordt ook wel de image derived inputfunctie (IDIF,
vanuit het beeld afgeleide inputfunctie) genoemd. In dit geval is de automa-
tische methode om bloed te verkrijgen uiteraard overbodig, waardoor klinische
PET toepassingen bij bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer zal verbeteren. In
dit proefschrift wordt tevens een methode beschreven om te corrigeren voor
partial volume om zodoende een nauwkeurig image derived inputfunctie te kun-
nen extraheren. Partial volume wordt veroorzaakt door de beperkte spatiële
resolutie van de huidige klinische scanners en heeft tot gevolg dat de radioac-
tiviteitconcentratie in kleine structuren onderschat wordt. De combinatie van
partial volume correctie en het extraheren van de inputfunctie uit PET beelden
wordt uitvoerig gevalideerd voor verschillende tracers. Daarnaast worden er
verschillende correctie methodes voor het corrigeren van patiëntbeweging met
elkaar vergeleken. Ook dit type correctie is belangrijk vanwege de kleine dimen-
sies van de structuren die gebruikt worden voor het meten van de IDIFs.

Resultaten en conclusies van het onderzoek

In hoofdstuk 2 werden verschillende methodes geëvalueerd voor het verkrij-
gen van een IDIF. IDIFs werden uit zowel standaard gereconstrueerde PET
beelden gehaald als uit PET beelden welke tijdens de reconstructie gecorrigeerd
werden voor partial volume effecten. Voor de reconstructie gebaseerde partial
volume correctie werden eerst optimale instellingen bepaald. Optimale instel-
lingen werden gevalideerd voor tien dynamische [11C]flumazenil datasets. IDIFs
werden vergeleken met arteriële inputfuncties (gouden standaard) door te kij-
ken naar de oppervlakte onder de inputfunctie (AUC) van de piek (0-2 min)
en de staart (2-60 min). Verder werden beide inputfunctie vergeleken door
de uitkomst van tracer kinetische analyse tegen elkaar uit te zetten en wer-
den de richtingscoëfficiënt, het snijpunt met de y-as en Pearson’s correlatie
coëfficiënt ertussen berekend. De totale analyse werd tevens herhaald nadat
IDIFs geschaald werden met handmatige bloedsamples. De optimale manier
voor het verkrijgen van een IDIF was door gebruik te maken van de ‘vier heet-
ste pixels per coupes’ methode. Deze methode zoekt automatisch, in een vooraf
aangegeven gebied, naar de vier pixels waar de meeste activiteit (‘heetst’) in zit.
Het optimale zoekgebied was een gebied, startend een aantal plakken onder de
circle of Willis, waar zich de grote nekslagaders (internal carotid arteries) bevin-
den. Duidelijke verschillen in piek AUC waarden tussen standaard reconstructie
(AUC ratio: 0.47 ± 0.06) en partial volume correctie reconstructie (AUC ra-
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tio: 0.99 ± 0.09) werden gevonden, wat aangeeft dat het gebruik van partial
volume gecorrigeerde beelden de voorkeur heeft. Verder werd er een goede cor-
relatie (richtingscoëfficiënt: 1.10) gevonden in uitkomst van kinetische analyse
tussen arteriële en image derived inputfuncties. Vergelijkbare resultaten werden
gevonden indien IDIFs geschaald werden met behulp van handmatige bloedsam-
ples. Het gebruik van handmatige bloedsamples is daarom niet nodig om een
nauwkeurige IDIF te verkrijgen. Echter, handmatige bloedsamples werden nog
wel gebruikt om enkele correcties op de data uit te voeren. Concluderend kan
worden gesteld dat een robuuste alternatieve methode werd ontwikkeld voor
het verkrijgen van de inputfunctie, welke vergelijkbare resultaten geeft als de
arteriële inputfunctie.

In hoofdstuk 3 werd het gebruik van IDIFs als een alternatief voor arteriële
sampling gevalideerd voor hoge resolutie humane hersenstudies, uitgevoerd op
de hoge resolutie PET camera (HRRT). Hiertoe werden IDIFs verkregen uit
standaard reconstructie PET beelden en uit PET beelden die gecorrigeerd wer-
den voor partial volume effecten tijdens de reconstructie. IDIFs werden zowel
standaard gebruikt en tevens nadat ze geschaald waren met handmatige bloed-
samples. Resultaten verkregen met IDIFs werden vergeleken met resultaten
die werden verkregen met arteriële inputfuncties door te kijken naar verschillen
in oppervlakte onder de inputfunctie en richtingscoëfficiënt, het snijpunt met
de y-as en Pearson’s correlatie coëfficiënt van de tracer kinetische analyse. De
vergelijking werd uitgevoerd aan de hand van zes dynamische [11C]flumazenil
datasets. Voor geschaalde IDIFs, die uit standaard reconstructie HRRT beelden
werden gehaald, werden goede piek AUC ratio’s (0.83 ± 0.21) tussen IDIF en
de arteriële inputfuncties gevonden, evenals goede waardes voor de richtings-
coëfficiënt (1.07 ± 0.11). De verbeterde resolutie, zoals verkregen met partial
volume gecorrigeerde PET beelden, veranderde de AUC ratio’s naar 1.14 ±
0.35 en de richtingscoëfficiënt naar 0.95 ± 0.13. Dit toonde aan dat de hoge
resolutie van de HRRT scanner zelf al voldoende is om goede IDIFs te verkrij-
gen en dat weinig tot geen verbetering te halen valt met partial volume gecor-
rigeerde beeldreconstructies. Voor alle beeldreconstructie technieken gaven niet
geschaalde IDIFs slechtere resultaten (>61 ± 34% hogere richtingscoëfficiënten)
wanneer deze vergeleken werden met geschaalde IDIFs. Dit toonde aan dat voor
de HRRT schaling op basis van manuele bloedsamples nodig is voor IDIFs om
zo te compenseren voor kwantificatiefouten in lage statistiek gebieden, veroor-
zaakt door de onnauwkeurigheid van het scatter correctie algoritme. Conclude-
rend kan worden gesteld dat ook accurate IDIFs uit dynamische HRRT studies
kunnen worden geëxtraheerd.

In hoofdstuk 4 werd de in hoofdstuk 2 ontwikkelde methode voor het
verkrijgen van de inputfunctie gevalideerd voor drie andere tracers, namelijk
[11C]PIB (onderzoek naar ziekte van Alzheimer), (R)-[11C]verapamil (onder-
zoek naar het functioneren van de bloed-hersen barrière) en (R)-[11C]PK11195
(onderzoek naar ontstekingsprocessen). IDIFs werden alleen verkregen uit par-
tial volume gecorrigeerde PET beelden en vergeleken met arteriële inputfuncties.
Opnieuw werden IDIFs zowel standaard als na schaling met handmatige bloed-
samples gebruikt. IDIFs werden vergeleken met arteriële inputfuncties (gouden
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standaard) door te kijken naar AUC en door de uitkomst van tracer kinetische
analyse tegen elkaar uit te zetten. Voor (R)-[11C]verapamil werden nauwkeurige
IDIFs verkregen door ze niet te schalen (richtingscoëfficiënt: 0.96 ± 0.17), maar
voor zowel (R)-[11C]PK11195 (0.96 ± 0.05) en zeker voor [11C]PIB (1.04 ±
0.05) was schaling van IDIFs noodzakelijk. Het vermoeden bestaat dat schal-
ing noodzakelijk was omdat bij deze tracers activiteit aan de afnamelijn blijft
plakken. Door de plak zijn de handmatige bloedsamples en de arteriële input-
functie waarschijnlijk onbetrouwbaar. Concluderend kan er wel worden gesteld
dat nauwkeurige IDIFs kunnen worden geëxtraheerd uit partial volume gecor-
rigeerde [11C]PIB, (R)-[11C]verapamil and (R)-[ 11C]PK11195 dynamische PET
studies.

De nauwkeurigheid van de op reconstructie gebaseerde partial volume cor-
rectie methode werd gevalideerd in hoofdstuk 5. Hiertoe werden zowel een fan-
toom als meerdere gezonde vrijwilligers op zowel de HR+ als de HRRT gescand.
Data van beide scanners werden vervolgens gereconstrueerd met behulp van drie
reconstructiemethodes, inclusief een reconstructiemethode met partial volume
correctie. Voor de fantoomdata werd de recovery berekend door de gemeten
radioactiviteitsconcentratie te delen door de echte radioactiviteitsconcentratie.
De klinische data werden vergeleken op basis van de uitkomst van tracer kine-
tische analyse. Goede recovery werd gevonden voor standaard (0.84 tot 0.97)
en PVC (0.91 tot 0.98) reconstructies van HRRT data. In geval van de HR+
werd alleen goede recovery gevonden voor de PVC reconstructie (0.84 tot 0.94),
wat goed overeenkwam met de resultaten van standaard HRRT reconstructie.
Tevens werd er een goede overeenkomst gevonden (richtingscoëfficiënt: 1.02 ±
0.08) tussen de uitkomst van tracer kinetische analyse van klinische HR+ data,
gereconstrueerd met de PVC reconstructie, en HRRT data gereconstrueerd met
de standaard reconstructie. Concluderend kan worden gesteld dat de resolutie
van de HR+, verkregen met de PVC reconstructie, vergelijkbaar was met de
resolutie van de HRRT. Omdat de HRRT een hogere resolutie heeft, geeft deze
overeenkomst aan dat, door gebruik te maken van PVC reconstructie voor de
HR+, de resolutie verbeterd en daarmee ook de kwantitatieve nauwkeurigheid
van PET.

In hoofdstuk 6 werden vier verschillende frame (tijdsopname) voor frame
bewegingscorrectie methodes onderzocht. De nauwkeurigheid van de verschil-
lende bewegingscorrectie methodes werden bepaald aan de hand van twee dyna-
mische simulatiestudies. De eerste simulatiestudie was gebaseerd op [11C]fluma-
zenil (hoge corticale opname), de tweede op (R)-[11C]PK11195 (lage corticale
opname). Aan beide simulaties werden verschillende types beweging (rotatie,
translatie) toegevoegd, waarbij de grootte van de beweging werd gevarieerd.
De op deze wijze verkregen simulatiestudies werden gecorrigeerd voor bewe-
ging met behulp van alle vier de bewegingscorrectie methodes. De optimale
bewegingscorrectie methode werd vervolgens gebruikt om twee (een met en een
zonder beweging) klinische datasets van [11C]flumazenil, (R)-[ 11C]PK11195 en
[11C]PIB te corrigeren. Voor de klinische datasets werden de uitkomsten van
kinetische analyses voor en na bewegingscorrectie vergeleken. Uit de simulatie-
studie bleek dat de beste resultaten (nauwkeurigste bewegingscorrectie) werd

6



Nederlandse samenvatting

behaald door gebruik te maken van niet attenuatie gecorrigeerde PET beelden.
Deze PET beelden hebben het voordeel dat ze minder ruizig zijn en dat de
contouren beter zichtbaar zijn. Door gebruik te maken van de optimale bewe-
gingscorrectie methode was er geen zichtbare beweging meer waarneembaar in
de klinische datasets. Grote verschillen (tot maximaal 433%) werden gevonden
in regionale kinetische parameters voor en na bewegingscorrectie. Voor klini-
sche datasets zonder waarneembare beweging werden slecht kleine verschillen in
regionale kinetische parameters gevonden (< 1.5 ± 1.3%), wat betekend dat het
mogelijk is om scans te corrigeren voor beweging ook al weet men van te voren
niet of een patiënt daadwerkelijk bewogen had.

In hoofdstuk 7 werd het effect van door beweging bëınvloedde IDIFs op
de uitkomst van tracer kinetische analyse gekwantificeerd. Er werden twee si-
mulatiestudies uitgevoerd, een gebaseerd op een hoge corticale en een gebaseerd
op een lage corticale opname van de tracer. Aan beide simulatiestudies wer-
den verschillende hoeveelheden rotationele (1-15◦) en translationele (1-20 mm)
bewegingen toegevoegd. IDIFs uit deze bewogen gesimuleerde scans werden
vergeleken met de originele (zonder beweging) IDIFs. Tracer kinetische analy-
ses werden uitgevoerd met zowel door beweging bëınvloedde IDIFs als met de
originele IDIFs en deze werden vervolgens met elkaar vergeleken. Uit de simu-
latiestudie bleek dat IDIFs buiten het bloedvat gepositioneerd werden voor een
beweging van minstens 3◦ of 4 mm. Er werden verschillen in IDIF waarden
tot 239% gevonden in de laatste frames. Patiënt beweging van meer dan 6◦ of
5 mm resulteerde in minstens 10% hogere of lagere uitkomst van tracer kine-
tische analyse voor de tracer met hoge corticale opname. Beweging van deze
grootte wordt in klinische studies regelmatig waargenomen, in het bijzonder bij
patiënten met de ziekte van Alzheimer, Parkinson of patiënten met traumatisch
hersenletsel. Het is daarom altijd wenselijk, zeker als er gebruik gemaakt wordt
van IDIFs, om er voor te zorgen dat patiëntbeweging tot een minimum beperkt
wordt en zo nodig te corrigeren voor patiëntbeweging.

Algemene discussie en toekomst perspectief

Validatie van IDIFs

De in dit proefschrift beschreven methode voor het verkrijgen van een IDIF werd
vergeleken met de huidige gouden standaard: de arteriële inputfunctie. Maar
hoe betrouwbaar is deze gouden standaard? In de praktijk zijn er verschillende
problemen met het verkrijgen van de arteriële inputfunctie. Ten eerste wordt
de arteriële inputfunctie niet gemeten op de plaats van interesse (de hersenen)
maar in de polsslagader, waardoor een correctie noodzakelijk is. Ten tweede
komt het voor dat aan de afname kant de slang of kraantjes verstopt raken
waardoor een studie afgewezen wordt. Tenslotte komt het voor dat sommige
tracers blijven plakken aan de slang zodat er constant te veel activiteit gemeten
wordt. Deze problemen worden in theorie vermeden door de inputfunctie direct
uit de beelden te halen. In het algemeen is het lastig een willekeurige methode
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voor het verkrijgen van de IDIF te valideren zolang de ‘gouden standaard’ niet
volledig betrouwbaar is. Echter, er is op dit moment nog geen betrouwbaar
alternatief voorhanden om IDIFs mee te vergelijken. Om toch tot een zo goed
mogelijke vergelijking te komen, is het belangrijk dat de betrouwbaarheid van
de arteriële inputfunctie goed gevalideerd wordt voordat deze gebruikt wordt in
de vergelijking. Verder moet er altijd nagegaan worden of een bepaald tracer
plakt aan de slangen.

Een nadeel van de in dit proefschrift beschreven method voor het verkrijgen
van de inputfunctie is dat voor sommige tracers handmatige arteriële bloedsam-
ples nog steeds nodig zijn om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. Echter, voor-
lopig zijn handmatige arteriële bloedsamples voor bijna alle tracers noodzakelijk
omdat deze ook gebruikt worden voor het bepalen van onder andere metabo-
lietconcentraties in het bloed. Een alternatief voor het gebruik van handmatige
arteriële bloedsamples is het gebruik van handmatige veneuze bloedsamples.
Het voordeel van het gebruik van handmatige veneuze bloedsamples is dat er
geen katheter in de (pols)slagader aangebracht hoeft te worden, maar dat een
katheter in een veneus bloedvat voldoende is. Echter, het gebruik van veneuze in
plaats van arteriële bloedsamples is niet triviaal en daarom zal er in de toekomst
ook onderzoek gedaan moeten worden om te kijken of het gebruik van veneuze
bloedsamples een goed alternatief is.

Het verkrijgen van IDIFs

De in dit proefschrift beschreven methode voor het afleiden van IDIFs is een-
voudig en toepasbaar voor meerdere tracers. Echter, het gebruik van manuele
bloedsamples is voor sommige tracers nog wel noodzakelijk. Dit kan verklaard
worden door problemen met plak ([11C]PIB) en onnauwkeurigheid van het scat-
ter correctie algoritme van de HRRT. Deze problemen belemmeren de validatie
en de directe toepassing van de beschreven methode voor andere tracers. Het
toepassen van IDIFs moet daarom altijd gevalideerd worden voor nieuwe tra-
cers. Om de beschreven methode klinisch te gebruiken is het verder nodig om
de robuustheid van de methode te valideren op een grote dataset (20-30). Het
gebruik van IDIFs is niet beperkt tot hersenstudies en daarom is het in de
toekomst interessant om te kijken naar andere toepassingen van de methode
(bijvoorbeeld hart of oncologische studies).

Reconstructie gebaseerde partial volume correctie

Een belangrijke bevinding van dit proefschrift is dat aangetoond is dat, voor
standaard klinische PET scanners, nauwkeurigere inputfuncties kunnen worden
verkregen door gebruik te maken van op reconstructie gebaseerde partial volume
correctie. De instellingen voor deze op reconstructie gebaseerde partial volume
correctie methode zijn geoptimaliseerd voor het gebied van de interne halsslag-
ader, wat de toepasbaarheid van de methode voor andere gebieden beperkt. Dit
komt omdat resolutie van de PET camera plaatsafhankelijk is: hoe verder je
van het centrum van de scanner afgaat, hoe slechter de resolutie wordt. Om
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de toepasbaarheid van de op reconstructie gebaseerde partial volume correctie
methode te vergroten, is het in de toekomst noodzakelijk om de reconstructie
aan te passen zodat er afhankelijk van de positie in je beeld gecorrigeerd kan
worden voor partial volume effecten.

Bewegingscorrectie

In het algemeen is patiëntbeweging een van de beperkende factoren in dyna-
mische PET studies en in het bijzonder voor het afleiden van IDIFs. In dit
proefschrift is aangetoond dat patiëntbeweging kan leiden tot grote verschillen
in uitkomst van tracer kinetische analyse, voornamelijk doordat de ‘vier heet-
ste pixels per coupes’ niet meer op de juiste plek bevinden. Door gebruik te
maken van de optimale bewegingscorrectie methode (hoofdstuk 6) is het mo-
gelijk om achteraf de dynamische PET scan nauwkeurig te corrigeren voor be-
weging. Echter, het nadeel van deze methode is dat alleen voor beweging tussen
frames gecorrigeerd wordt. Elk frame is een tijdsopname die uiteenloopt van
enkele seconden aan het begin van de scan tot tientallen minuten aan het einde
van de scan. Voornamelijk de frames aan het einde van de scan duren vrij lang,
waardoor het mogelijk is dat een patiënt tijdens dat frame bewogen heeft. Voor
oude data, waar de frames al vast staan, is er echter geen andere mogelijkheid
dan tussen de frames te corrigeren. Als de frames nog niet vast staan, zoals
bij de HRRT, dan kunnen langere frames opgedeeld worden in kleinere frames
(bijvoorbeeld 10 min frame opdelen in 5 × 2 min frame) en vervolgens kunnen
deze kortere frames gecorrigeerd worden voor beweging. Uiteindelijk zullen de
korte frames bij elkaar opgeteld moeten worden om een frame te verkrijgen met
voldoende statistiek. De nauwkeurigheid van deze methode moet in de toekomst
nog verder gevalideerd worden.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat het gebruik van IDIFs in combinatie met
op reconstructie gebaseerde partial volume correctie een goed alternatief is voor
de arteriële inputfunctie. Hierdoor is het mogelijk dat IDIFs, in combinatie met
kwantitatieve tracer kinetische analyse, in de toekomst gëıntroduceerd kunnen
worden in de dagelijkse klinische praktijk.
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