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Chapter 12. Samenvatting

12.1 Inleiding

Positron emissie tomografie (PET) is een beeldvormende techniek in de nucleaire
geneeskunde. Tijdens een PET-scan wordt een geringe hoeveelheid van een ra-
dioactieve stof, de radiotracer, gëınjecteerd waarna de verspreiding van deze stof
door de patiënt gevolgd wordt. Radiotracers zijn moleculen gelabeld met een
isotoop dat vervalt onder uitzending een positron creëert. Als dit positron zijn
energie verliest en een interactie met een elektron aan gaat, verdwijnen zowel het
elektron als het positron en ontstaan twee fotonen (lichtdeeltjes). Deze hebben
een vaste energie van 511 keV en worden uitgezonden in tegengestelde richting.
Deze fotonen worden door de PET-scanner gedetecteerd, wat na het nodige
rekenwerk resulteert in de beelden van de PET-scan. De meeste radiotracers
zijn gelabeld met een isotoop van fluor, zuurstof, stikstof of koolstof. Doordat
vrijwel elke biologische stof een van deze elementen bevat, is een groot aantal ver-
schillende radiotracers beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om een spectrum
aan biologische processen in een patiënt te volgen. Enkele voorbeelden van deze
processen zijn bloedstroom, suikergebruik, zuurstofgebruik, enzymactiviteit en
opname van geneesmiddelen.

Als een PET-scan uitgevoerd is, heeft de onderzoeker een beeld of een serie
beelden met concentraties van de radiotracer. Dit is echter alles wat de ruwe
PET-scan oplevert. Om het onderliggende biologische proces te kwantificeren
zijn aanvullende stappen nodig. In enkele gevallen kan een simpele herschaling
voldoende zijn, bijvoorbeeld door te corrigeren voor de gëınjecteerde dosis en het
gewicht van de patiënt. Op deze manier is het mogelijk om patiënten onderling of
meerdere scans van dezelfde patiënt te vergelijken. Voor sommige ratiotracers
is er echter een kinetische analyse nodig om zinvolle informatie te krijgen of
levert een kinetische analyse een meerwaarde bovenop een herschaling. Deze
kinetische analyse berekent, aan de hand van de verdeling van de radioactiviteit
door de tijd, kinetische parameters en deze parameters zijn een maat voor het
onderliggende biologische proces. Zo is er bijvoorbeeld een parameter die een
maat is voor hoeveel radiotracer er uit het bloed opgenomen wordt, en één die
een maat is voor hoe snel een radiotracer aan een receptor bindt.

Doorgaans worden kinetische analyses uitgevoerd voor volledige organen of
voor grote segmenten binnen deze organen. Dit heeft als voordeel dat ruis-
niveaus relatief laag zijn, maar de resolutie van een scan gaat in feite volledig
verloren. Een alternatief is om de analyse voor elke pixel in een scan te doen,
zodat een plaatje gemaakt wordt van elke kinetische parameter. Dit levert meer
informatie op, maar de ruisniveaus zijn hoog voor pixels en er moeten veel
berekeningen gedaan worden (tot wel een miljoen voor een hele scan). Er zijn
dan ook methoden nodig om deze berekeningen snel en betrouwbaar te doen
voordat dit soort plaatjes breed gebruikt kan worden.

Voor het doen van een kinetische analyse is een aantal dingen nodig. Aller-
eerst moet de radiotracer gevolgd worden door de tijd: er is dus een serie opeen-
volgende beelden van radiotracerconcentratie nodig. Ook is het belangrijk om
te weten hoeveel radiotracer aan het weefsel aangeboden wordt. Als een radio-
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tracer tijdens de scan gemetaboliseerd wordt tot een andere verbinding, is het
belangrijk om hiervoor te corrigeren. De combinatie van metabolietendata en
radioactiveitsconcentraties in het bloed resulteren in de zogenaamde inputfunc-
tie van de radiotracer: de aanvoer van ongemetaboliseerde radiotracer door de
tijd. Ten slotte is er natuurlijk een wiskundig model nodig. Er zijn meerdere
modellen beschikbaar en voor elke tracer moet het optimale model bepaald wor-
den, aangezien de afweging tussen extra parameters en stabiliteit van het model
voor elke tracer anders is.

De gouden standaard om de inputfunctie te bepalen is door middel van
een externe bloedsampler. Dit apparaat neemt continu bloed af en meet de
concentraties van de radiotracer. Alle mogelijke onnauwkeurigheden van het
scanproces, bijvoorbeeld door verstrooide straling of dode tijd, worden op deze
manier omzeild. De bloedsampler wordt tijdens de scan enkele keren op pauze
gezet om een buisje bloed af te nemen, dat geanalyseerd wordt op aanwezigheid
van metabolieten. Aangezien de aanvoer van bloed via slagaderen (arterieel)
gaat, moet een katheter van de bloedsampler in een slagader geplaatst worden.
Voor de patiënt is dit een behoorlijk belastende ingreep en het gebruik van een
bloedsampler is daarom een groot probleem voor de kliniek. Het lukt ook niet
altijd om een katheter in een slagder te plaatsen, wat tot gevolg heeft dat de
inputdata niet op deze manier verkregen kan worden en de scan niet door kan
gaan. Ten slotte heeft niet elk ziekenhuis beschikking over een bloedsampler.
Om deze redenen is het belangrijk om naar alternatieven te kijken.

Als geen metabolisme van de radiotracer optreedt tijdens een scan, of als
de variatie in metabolisme tussen patiënten gering is, kan afnemen van buisjes
bloed achterwege gelaten worden. Als er wel individuele metingen nodig zijn,
is het nemen van buisjes bloed uit de aderen (veneus) een logisch alternatief
voor het afnemen van bloed uit een slagader. Aangezien er al een infuus in een
ader aangebracht is om de radiotracer toe te dienen, kan dit infuus ook gebruikt
worden om bloed af te nemen. Omdat voor sommige radiotracers is gebleken
dat analyse van veneus en arterieel bloed niet per definitie dezelfde waarden
geeft, moet dit dus voor elke nieuwe radiotracer apart uitgezocht worden.

De hartspier krijgt zijn bloed via de kransslagaders, welke aan het begin van
de aorta ontspringen. Concentraties van radiotracer in de kransslagaders zijn
dan ook nagenoeg gelijk aan de concentraties het begin van de aorta. Aangezien
de aorta de grootste slagader in het menselijk lichaam is en altijd met de hart-
spier in het beeld van een PET-scanner ligt, zou de concentratie van radiotracer
ook gemeten kunnen worden door te kijken naar de met de PET-scanner geme-
ten concentraties in de aorta. Er moet echter wel eerst aangetoond worden
dat de aorta inderdaad de juiste concentraties weergeeeft in vergelijking met de
bloedsampler, voordat deze methode breed gebruikt kan worden.

In dit proefschrift ligt de focus op de kwantificatie van twee verschillende ra-
diotracers: 15O-water en 11C-hydroxyephedrine (HED). Deze radiotracers zijn
zeer verschillend van elkaar. 15O-water wordt gebruikt om de bloedstroom door
weefsel (perfusie) te kwantificeren, om te bepalen welke patiënten met verstop-
pingen in de bloedvaten van de hartspier behandeld kunnen worden met medi-
cijnen en welke een dotterbehandeling moeten ondergaan. 15O-water wordt al
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langer gebruikt en de benodigde modellen zijn bekend. Het is echter moeilijk
om 15O-water breed toe te passen, aangezien het nergens specifiek opgenomen
wordt. Hierdoor is een kinetische analyse altijd nodig en bovendien zijn de ruis-
niveaus hoog. Op oudere scanners waren de ruisniveaus te hoog om 15O-water
klinisch te kunnen gebruiken. Nieuwe scanners hebben echter verbeterde eigen-
schappen en dit zou de deur voor klinisch gebruik van 15O-water weer open
kunnen zetten. Hiervoor is het echter nodig dat de kinetische analyses van
15O-water snel en robuust zijn. Verder is het voor de kliniek belangrijk dat er
beelden van de perfusie beschikbaar komen, in plaats van enkel een kleine set
getallen. Dit proefschrift focust daarom op het ontwikkelen en optimaliseren
van technieken om beelden te verkrijgen van de perfusie van de hartspier.

Aan de andere kant is er HED, een radiotracer die wel goede eigenschappen
heeft met betrekking tot ruis en specifiek door de hartspier opgenomen wordt.
HED wordt gebruikt om zenuwactiviteit in de hartspier in beeld te brengen en is
vooralsnog alleen gebruikt in onderzoeksverband. Voor HED is echter weinig tot
niets bekend over de benodigde modellen, de variatie in metabolisme gedurende
een scan en de betekenis van de verschillende kinetische parameters. Klinisch
bestaat de vraag naar kwantitatieve HED analyses op pixel niveau, maar het is
onduidelijk of dit soort analyses haalbaar zijn. In dit proefschrift wordt daarom
onderzocht welk kinetisch model of welke simplificatie de verspreiding van HED
door het lichaam het beste beschrijft en met de minste belasting voor de patiënt
uit te voeren is.

Het doel van dit proefschrift is om methoden te valideren die beelden van
kinetische parameters voor 15O-water en HED berekenen. Voor 15O-water is
een automatische methode ontwikkeld en gevalideerd en is gekeken of deze me-
thode ook gebruikt kan worden om extra informatie met betrekking tot vital-
iteit van de hartspier te verkrijgen. Voor HED is eerst het optimale kinetische
model bepaald, vervolgens is het gebruik van simplificaties bekeken, waarna niet-
invasieve alternatieven is verkend. Ten slotte zijn de beelden van de kinetische
parameters gevalideerd en toegepast.

12.2 Resultaten en conclusies van het onderzoek

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van hoe 15O-water zich verhoudt
tot andere perfusie-radiotracers. Verder wordt uiteengezet hoe met behulp van
15O-water beelden van perfusie verkregen kunnen worden en welke correcties
nodig zijn.

In hoofdstuk 3 wordt een manier gepresenteerd om automatisch beelden
van perfusie te verkrijgen. Dit wordt in twee stappen gedaan: als eerste stap
wordt een methode om beelden van perfusie te krijgen gevalideerd, als tweede
stap worden vier algoritmes om een PET-scan te segmenteren vergeleken. De
methode om beelden van perfusie te krijgen is nodig, omdat de standaardmeth-
oden veel tijd vergen en ruisgevoelig zijn. In de gebruikte methode, de basis-
functiemethode (BFM), worden van tevoren waarden van perfusie gedefinieerd
en wordt berekend hoe de radiotracerconcentratie eruit zou zien bij elk van deze
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perfusiewaarden. Deze oplossingen van het model worden dan op elke pixel
toegepast en de meest passende oplossing wordt voor elke pixel bepaald en ge-
bruikt. Op deze manier worden extreme waarden voorkomen en wordt het aantal
berekeningen per pixel beperkt, waardoor de totale berekening snel genoeg is om
voor elke pixel te doen. Segmentatie is nodig om automatisch te bepalen welke
pixels in de scan arterieel bloed bevatten. De radiotracerconcentratie door de
tijd van deze pixels kan dan als inputfunctie gebruikt worden om perfusie uit te
rekenen. Deze studie liet zien dat de BFM nauwkeurige perfusiewaarden geeft
(intra-class correlation coefficient, ICC van 0.984). Voor het verkrijgen van de
inputfunctie werkte clusteranalyse het beste en correleren de resultaten goed
met een handmatig verkregen inputfunctie (ICC van 0.977). Er werd echter wel
een systematische afwijking van ongeveer 10% gëıntroduceerd. De segmentatie
was snel en zeer stabiel, met een variatie van minder dan 5%. Dit werk liet zien
dat beelden van perfusie automatisch en betrouwbaar berekend kunnen worden
met behulp van clusteranalyse en BFM.

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of het mogelijk is om nauwkeurige per-
fusiewaarden te krijgen als een PET-scan zonder attenuatiecorrectie gebruikt
wordt. Om te corrigeren voor verzwakking en verstrooïıng van straling wordt na
een PET scan een extra attenuatiescan uitgevoerd, welke een hoge stralingsdosis
heeft. Soms beweegt een patiënt tussen een PET-scan en een attenuatiescan,
waardoor er een verschuiving plaats vindt en de correctie onjuist is. Aangezien
perfusie voor 15O-water berekend wordt uit de uitwas van 15O-water uit het
weefsel, is absolute schaling van de PET data niet per definitie nodig. Hierdoor
zou de verschuiving, of zelfs het volledig weglaten van attenuatiecorrectie, geen
gevolgen hebben op verkregen perfusiewaarden en dus zou zowel de stralingsbe-
lasting voor de patiënt als het risico op mislukte scans door beweging omlaag
gaan. Om te bewijzen dat correcties voor verzwakking en verstrooïıng niet
essentieel zijn, werd perfusie uitgerekend voor scans met (CTAC) en zonder at-
tenuatiecorrectie (NAC). Resultaten van CTAC en NAC correleerden zeer goed
(r2 van 0.99 en 0.97 voor respectievelijk rust- en stressperfusie), hoewel NAC
perfusie wel 4% en 8% lager was tijdens respectievelijk rust en stress. Deze ver-
schillen waren het kleinst voor het diepgelegen deel van het hart en het grootst
voor het meer oppervlakkige deel van het hart. Voor de perfusiereserve, de ratio
tussen perfusie in stress en rust, werd ook een hoge correlatie waargenomen (r2

van 0.95) met een systematische fout van 3%. Als alleen de klinisch interessante
perfusiereserve (reserve < 2) bekeken werd, was er geen systematische fout meer.
Dit toont aan dat perfusie met 15O-water gemeten kan worden, zelfs als er geen
attenuatiedata is.

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of de beelden van de overige kinetische
parameters van het kinetische model gebruikt kunnen worden om een maat
voor vitaliteit van de hartspier te bepalen. Normaal gesproken is een kool-
monoxidescan nodig om het bloedvolume te bepalen. Bloedvolume is één van
de kinetische parameters en deze beelden zouden dus zonder koolmonoxide scan
berekend kunnen worden. De correlatie tussen vitaliteit bepaald met behulp
van koolmonoxide en met behulp van kinetische parameters was hoog (r2 van
0.73). Ook leverden de beelden van vitaliteit dezelfde waarden op als wanneer
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een regionale analyse gedaan werd (r2 van 0.91, helling van 0.98) en was de
methode stabiel (10% onzekerheid bij pixel ruisniveaus). Dit laat zien dat naast
perfusie ook vitaliteit uit een enkele 15O-water scan bepaald kan worden.

In hoofdstuk 6 wordt een klinische vergelijking gedaan van twee analyse-
softwarepakketten, Carimas en Cardiac VUer. Deze worden beiden in de kliniek
gebruikt en om 15O-water klinisch te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat de
beide softwarepakketten dezelfde perfusiegetallen opleveren. Daarom heeft een
onervaren analist data van 100 patiënten, 50 gescand in Amsterdam en 50 in
Turku, Finland, in beide pakketten tweemaal geanalyseerd. De perfusiewaarden
van de gehele linkerventrikel (LV) en die van de stroomgebieden van de drie
kransslagaders, de LAD, LCx en RCA, werden vergeleken. Bij beide pakketten
was de variatie tussen twee uitwerkingen van dezelfde analyst minimaal (ICC
> 0.95, behalve voor de LAD in Carimas, met een ICC van 0.90). Correlatie
tussen de perfusiewaarden van beide pakketten was hoog (r > 0.94), hoewel er
wel een klein maar significant verschil was voor de LAD in rust (11%) en stress
(7%) en een klein maar significant negatief verschil voor de RCA (-6%) en LCx
(-3%) in rust. Als de uiterste apex, het meest onbetrouwbare segment, niet
meegenomen werd in de LAD, waren de LAD getallen niet langer verschillend
voor beide pakketten. Dit laat zien dat ondanks een kleine systematische fout
de resultaten zeer vergelijkbaar zijn en beide pakketten onderling uitwisselbaar
zijn in de kliniek, waardoor breed gebruik van 15O-water in de kliniek mogelijk
is.

Vanaf hoofdstuk 7 focust dit proefschrift op HED. Het uiteindelijke doel
was om te bepalen welke kinetische parameter van HED het meeste informatie
gaf, met de minste belasting voor de patiënt en het minste werk voor de onder-
zoeker, alsmede om beelden van deze parameter te verkrijgen.

In hoofdstuk 7 wordt de optimale methode bepaald om de kinetiek van
HED te kwantificeren, met behulp van een arteriële inputfunctie (de gouden
standaard). Het optimale model werd bepaald en gebruikt om alle verdere sim-
plificaties te valideren. Het gebruik van een gemiddelde metabolietencorrectie
en het gebruik van geschaalde radioactiviteitsbeelden werden geëvalueerd in een
vergelijking met het optimale model. Op basis van klinische data bleek dat
het twee-compartimentenmodel met vier snelheidsparameters (2T4k) de data
het beste beschreef in > 70% van de data. Maar dit model leverde ook veel
onbetrouwbare waarden op en simulaties toonden aan dat het model instabiel
was bij hogere ruisniveaus. Het simpele één-compartimentenmodel met twee
snelheidsparameters (1T2k) was stabieler en de resultaten correleerden goed
met 2T4k (r2 van 0.94). Daarom wordt dit model aangeraden voor verder ge-
bruik. Het gebruik van geschaalde radioactiviteitsbeelden was niet aan te raden,
aangezien het verband met 1T2k niet linear was. Het verband van een gemid-
delde metabolietencorrectie met individuele metabolietencorrecties was goed (r2

van 0.89) maar in sommige patiënten werd een systematische fout van 30%
gevonden. Daarom kon dit gemiddelde niet gebruikt worden om patiënten on-
derling te vergelijken. Al met al kan geconcludeerd worden dat het 1T2k model
met individuele metabolietencorrecties optimaal is voor HED kwantificatie.

In hoofdstuk 8 wordt gekeken naar het gebruik van alternatieven voor
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de arteriële inputfunctie van HED. Omdat HED-opname erg hoog is en bloed-
concentraties snel afnemen, is er veel strooistraling tijdens een scan en is een
nauwkeurige correctie hiervoor essentieel om een van het beeld afgeleide input-
functie (IDIF) te kunnen gebruiken. Als IDIF gebruikt kan worden, is het ook
belangrijk dat metabolietencorrrecties op basis van veneuze data vergelijkbaar
zijn met die op basis van arteriële data. Als dit niet het geval is, moet er alsnog
een katheter in een slagader geplaatst worden. Daarom werd in deze studie
IDIF, verkregen met drie verschillende reconstructies, vergeleken met arteriële
bloedsampler inputfuncties (BSIF), en werd veneuze bloeddata vergeleken met
arteriële bloeddata. De nieuwe time-of-flight reconstructies lieten bloedconcen-
traties zien die in het begin van de scan te laag waren, en aan het eind te hoog.
Daarom werden deze reconstructies voor HED afgewezen. De standaardrecon-
structie 3DRSTD werkte redelijk, maar de standaardreconstructie met nieuwe
correcties voor strooistraling (3DRMC) werkte het beste, kijkend naar de IDIF
en bloedsamplercurves. Zowel 3DRSTD als 3DRMC lieten een klein verschil zien
met de bloedsamplercurves in het begin van de scan. 3DRSTD liet in een deel van
de patiënten een overschatting zien in gemeten bloedwaarden, terwijl 3DRMC dit
niet liet zien. Resultaten waren hierdoor goed voor IDIF voor zowel opnamesnel-
heid (K1) als de netto opname (VT) voor 3DRSTD maar het beste voor 3DRMC.
Het gebruik van veneuze data leverde resultaten op die zeer goed correleerden
met arteriële data (r2 van 0.96 en 0.99 voor K1 en VT, respectievelijk) maar met
een 20% systematische fout in (VT). Als er een pragmatische omrekeningsfactor
voor veneus-naar-arterieel gebruikt werd, viel de systematische fout in VT weg
(helling van 1.04). Dit toont aan dat met omgerekende veneuze data en nieuwe
scattercorrecties, HED gekwantificeerd kan worden zonder dat er een katheter
in een slagader van de patiënt geplaatst hoeft te worden.

In hoofdstuk 9 worden beelden van kinetische parameters voor zowel HED
als een andere tracer, 11C-acetaat, berekend en gevalideerd. Vanuit de kliniek
bestond de vraag of de kinetische analyse pixel-voor-pixel uitgevoerd kon wor-
den. Hiervoor moesten zowel de beelden van kinetische parameters als nieuwe
software die deze informatie kon leveren gevalideerd worden. Voor HED werd
zowel het 1T2k als het 2T4k model gebruikt, voor acetaat alleen het 1T2k
model. De beelden van kinetische parameters werden berekend met de basis-
functiemethode, een variant van de methode van hoofdstuk 3 die ook 2T4k aan
kan. De waarden bepaald uit de beelden van de kinetische parameters werden
vergeleken met de waarden verkregen met de normale methode voor het fit-
ten van curves. Kinetische parameters afgeleid van de parametrische beelden
correleerden goed met parameters bepaald met behulp van regionale analyses.
BFM was sneller en minder gevoelig voor ruis dan de regionale analyses. Er was
voor sommige parameters een kleine systematische fout in de verkregen resul-
taten maar deze kon verklaard worden door heterogeniteit binnen een regio. In
deze studie werd ook het gebruik van een nieuw pakket dat gebruik maakt van
deze beelden, Cardiac VUer Research (CVR), gevalideerd in een vergelijking
met een ander, veelvuldig gebruikt pakket (CAPP). Drie analisten, één ervaren
en twee onervaren, analyseerden acetaatdata van 10 patiënten tweemaal in elk
softwarepakket. Resultaten van CVR correleerden goed met die van CAPP en
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reproduceerbaarheid was hoog (ICC >0.91) voor alle analisten. Dit laat zien dat
de beelden van kinetische parameters nauwkeurig zijn en dat nieuwe software
met deze beelden reproduceerbare resultaten oplevert.

In hoofdstuk 10 wordt een vergelijking gemaakt tussen de opnamesnelheid
van HED (K1) en perfusie bepaald met 15O-water. De kliniek is gëınteresseerd
in het gebied van de hartspier waar de perfusie nog normaal is, maar waar
geen zenuwactiviteit meer is. Om dit gebied te bepalen is een HED-scan en
een perfusiescan nodig. (K1) van HED is een combinatie van extractie van
HED en perfusie en als de extractie constant is, kan (K1) gebruikt worden
om te bepalen welke gebieden nog goede perfusie hebben. Daarom werd (K1)
vergeleken met perfusie op basis van 15O-water op regionaal niveau. Ook werd
voor zowel (K1) als perfusie bepaald hoeveel procent van de hartspier van een
patiënt geen perfusie meer heeft. Ten slotte werd bepaald of de locaties van
onvoldoende perfusie hetzelfde zijn voor (K1) en perfusie. De correlatie tussen
(K1) en perfusie was goed, hoewel de helling van de fit significant lager was
dan 1 (r2 van 0.65, helling van 0.40). Dit toont aan dat de extractie niet
volledig is, maar wel constant. Het percentage hartspier met te weinig perfusie
op basis van (K1) en perfusie op basis van 15O-water correleerde dan ook zeer
goed (r2 van 0.91) en was niet significant verschillend (P van 0.80). De locatie
van verminderde perfusie was ook vergelijkbaar voor (K1) en perfusie (Dice’s
Similarity Coefficient van 0.88±0.05). Deze studie laat zien dat gebieden met
perfusie maar zonder zenuwactiviteit bepaald kunnen worden uit een enkele
HED-scan, zonder dat er een extra perfusiescan nodig is.

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat voor zowel 15O-water als
HED als 11C-acetaat nauwkeurige beelden van kinetische parameters berekend
kunnen worden. Voor water levert dit perfusie- en vitaleitsbeelden op, beelden
van perfusie en van zenuwactiviteit voor HED, en beelden van perfusie en zu-
urstofgebruik voor acetaat. Deze beelden kunnen snel en met relatief weinig
belasting voor de patiënt verkregen worden. Verkregen (regionale) waarden zijn
reproduceerbaar en komen overeen met die van andere softwarepakketten. Het
belangrijkste verschil is echter dat deze beelden ook gebruikt kunnen worden om
perfusie, vitaliteit, zuurstofgebruik en zenuwactiviteit op pixelniveau, de hoogst
mogelijke resolutie van een PET-scanner, te bepalen.

12.3 Toekomstperspectief

Met het werk van dit proefschrift is een belangrijke stap gezet in het klin-
isch gebruik van 15O-water. Twee van de belangrijkste nadelen van 15O-water,
het ontbreken van klinisch relevante beelden en de ingewikkelde analyse, zijn
weggenomen. Hierdoor is alleen de productie van 15O-water nog een bezwaar.
Er zijn echter kleine en relatief goedkope cyclotrons in ontwikkeling, speciaal
gericht op productie van 15O-water, en zodra deze op de markt zijn zal 15O-
water breder gebruikt kunnen worden. Een overgebleven obstakel is dat het
zeer moeilijk is om bewegingscorrectie voor 15O-water toe te passen. Hoewel
beweging voor alle radiotracers een mogelijk probleem is, kunnen 15O-water
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beelden niet eenvoudig gecorrigeerd worden voor beweging vanwege het gebrek
aan contrast in de beelden. Hiervoor moeten nog nieuwe algoritmes ontwikkeld
worden. Introductie van volledig hybride PET/MRI-systemen zou dit prob-
leem ook kunnen verminderen: als tijdens de PET-scan continu een MRI-scan
gemaakt wordt, kunnen de MRI-beelden gebruikt worden om te corrigeren voor
beweging. Verder moet genoemd worden dat voor 15O-water verplaatsing van
de patiënt tussen de PET en CT scan geen probleem is, in tegenstelling tot
andere radiotracers.

Voor de kliniek zou het zeer interessant zijn om ECG-informatie mee te
nemen in de PET-data. Deze informatie kan gebruikt worden om de PET-
data in verschillende fases van de hartslag te splitsen, zodat er een PET-scan
gereconstrueerd kan worden waar de beweging van het hart uit gehaald is. Dit
levert een effectieve verhoging van de resolutie op, aangezien er geen vervaging
meer is door de klopbeweging van het hart. Verder kan het meenemen van
ECG-informatie gebruikt worden om het kloppen van het hart zelf in beeld
te brengen. Het gebruiken van ECG-informatie voor 15O-water data is echter
altijd lastig geweest. Als ECG-informatie meegenomen wordt in de analyses
gaat er veel data verloren. Hierdoor zullen de ruisniveaus, die toch al hoog
zijn voor 15O-water, verder toenemen. In hoeverre nieuwe scanners en nieuwe
ruis-onderdrukkende algoritmes de ruisniveaus kunnen beperken, zal onderzocht
moeten worden.

Voor HED is nu bekend hoe de meeste kwantitatieve informatie met zo min
mogelijk belasting voor de patiënt verkregen kan worden. Voor alle onderdelen
van kwantificatie is bekeken hoe ver we kunnen versimpelen. Het gebruik van
geschaalde radioactiviteitsbeelden leidde tot te veel verlies van informatie, een
kinetische analyse was dus nodig voor zinvolle kwantitatieve informatie. Voor
standaardreconstructies was de IDIF niet optimaal, nieuwe reconstructies lieten
een flinke verbetering zien in nauwkeurigheid van IDIF. Het weglaten van in-
dividuele metabolietencorrectie was ook een stap te ver, maar gelukkig konden
veneuze bloedwaarden wel gebruikt worden. Al met al zou de methode gep-
resenteerd in dit proefschrift bruikbaar moeten zijn in andere instituten die in
staat zijn HED te produceren.

Het is nu belangrijk om te valideren of de kwantitatieve informatie van HED
ook klinisch relevante informatie oplevert. Hoewel er vanuit een methodologisch
perspectief een meerwaarde lijkt te zijn voor kwantificatie, is het nog maar de
vraag of dit klinisch ook het geval is. In veel aandoeningen van het hart is
de situatue zwart-wit: regios in het hart laten wel of geen innervatie zien. De
gesimplificeerde maten kunnen deze zwart-wit situaties ook onderscheiden. De
klinische meerwaarde van het kunnen onderscheiden van subtielere verschillen
in innervatie zal daarom onderzocht moeten worden in klinische studies.

Het werk van hoofdstuk 10 leidt tot een hypothese die ook klinische validatie
nodig heeft. VT, de netto opname van HED en de maat voor zenuwactiviteit, is
gedefinieerd als de verhouding van K1 en de uitwas van HED uit het weefsel, k2.
Een afname in VT bij gelijke perfusie, dus gelijke K1, alleen kan komen door een
verhoogde k2. Heterogeniteit in k2 zou dus als maat gebruikt kunnen worden
voor hoeveel weefsel nog voldoende perfusie maar verminderde zenuwactiviteit
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heeft. Verder kan k2 zelf ook nog een maat zijn voor de globale innervatie van
het hart: als het hele hart een verminderde innervatie toont, wordt dit niet
per se zichtbaar in de defectgroottes zoals gemeten in hoofdstuk 10. Gebruik
van k2 zou de analyse aanzienlijk versimpelen en de deur open zetten voor nog
eenvoudigere methoden, die klinisch zeer interessant zouden kunnen zijn.
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