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Summary 
Cerebral perfusion plays an essential role in the delivery of oxygen and nutrients to the 
brain and the amount of cerebral perfusion reflects the local metabolic demands. Imaging 
of cerebral perfusion imaging plays a crucial role in the diagnosis and evaluation of brain 
disease. Arterial spin labeling (ASL) offers in a non-invasive perfusion imaging method that 
uses arterial blood water protons as an endogenous tracer of flow and allows for 
visualization and quantification of cerebral blood flow (CBF). Perfusion weighted images 
are obtained by acquisition and subtraction of images with and without magnetic labeling 
of arterial blood in a plane proximal to the brain. Its non-invasiveness and the lack of need 
for exogenous contrast agents or ionizing radiation, render this method attractive for 
clinical use, especially in vulnerable patient populations, or for repeated measurements in 
healthy volunteers. Due to the complexity of ASL imaging, this technique had the 
reputation of only being suitable for highly specialized imaging centres with dedicated 
personnel. However, with the technical advances that have been made in the last decades, 
the clinical applicability of ASL has improved dramatically. The first aim of the current 
thesis was to evaluate the performance of main ASL sequences in measuring cerebral 
perfusion. The second aim of this thesis was to evaluate the applicability of these labeling 
strategies in different (patient) populations. 

The first part of this thesis describes the performance of different labeling 
methods in terms of their reproducibility. Since scanning time and reproducibility remain 
important issues in the clinical applicability of ASL, both were studied for continuous ASL 
(CASL) implemented on a 3.0 Tesla MR scanner (Chapter 2). The results of this study 
indicated that a scanning duration of three minutes was sufficient to measure steady and 
reproducible CBF values, implying that scanning time of CASL at 3.0 Tesla could be halved. 
With the availability of many different labeling methods, comparison of the performance of 
those methods became essential. Therefore the intra- and multicenter reproducibility and 
regional variability of all main labeling strategies were investigated in Chapter 3. The 
results of this study indicated that pseudo-continuous ASL (p-CASL) with additional 
background suppression pulses (reducing temporal signal fluctuations) had the best intra- 
and multicenter reproducibility and smallest regional variability. Based on these results, 
one could consider the use of reference values for whole brain CBF measurements, with 
within subject test-retest differences deviating less than 20% considered normal. After 
investigation of global labeling methods, the performance of a selective labeling strategy 
was studied in healthy volunteers and in patients with steno-occlusive disease (Chapter 4). 
Planning-free vessel-encoded p-CASL, allows for complete planning-free definition of the 
flow territories of the brain feeding arteries within five minutes. The lack of individual 
planning could impede the reproducibility of this method because it might be more 
dependent on individual arterial lay-out. The results of this study indicated that 
comparable flow territories were found with repeated scanning in the majority of patients 
and control subjects and that flow territory boundaries deviated less than four millimetres 
on average (a distance that was regarded small considering the three millimetre voxel 
size). However, a MR angiogram at the level of the labeling plane should be consulted to 
avoid misinterpretation of flow territory maps.  
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The second part of this thesis focuses on the applicability of the main labeling 
strategies in different populations. In Chapter 5, the utility of ASL based phMRI as an in-
vivo measurement tool for serotonergic dysfunction was assessed and validated by Single 
Photon Emission Computed Tomography (SPECT). Results of ASL based phMRI matched 
with SPECT imaging results, with decreased CBF on ASL corresponding to decreased 
serotonin transporter density on SPECT, in the occipital cortex of ecstasy users. ASL based 
phMRI additionally revealed that whole brain perfusion was higher in users than in non-
users and that perfusion of the thalamus was lower in ecstasy users than in non-users. 
The findings of this study suggested that ASL based phMRI is very well suited for in-vivo 
assessment of CBF changes associated with serotonergic dysfunction. In Chapter 6, we 
assessed CBF and timing parameters of inflowing arterial blood long-term after therapeutic 
artery occlusion for large and giant aneurysms, in patients who tolerated balloon test 
occlusion (BTO), using a pulsed ASL sequence with multiple inversion times (multi TI 
PASL). Although the arterial arrival time and trailing edge time were prolonged in the 
hemisphere ipsilateral to occlusion, eventual CBF was not significantly affected. The results 
of this study suggested that synchronous venous filling during angiographic BTO is 
associated with sustained CBF on the long term and that multi TI PASL is an accurate 
method for demonstrating so. Finally, Chapter 7 describes the applicability of ASL in 
children with sickle cell disease (SCD) who suffer form vascular occlusion and chronic 
anaemia. The results of this study indicated that care must be taken in the interpretation 
of ASL perfusion imaging in children with SCD, since both physiological characteristics of 
this patient population as well as technical pitfalls will influence perfusion maps. A long 
postlabeling delay anticipates overestimation of CBF asymmetries. 

ASL is a reliable method for measurement of cerebral perfusion. However for 
optimal clinical use, the advantages and pitfalls of different labeling strategies as well as 
the hemodynamic characteristics of the studied patients should be recognized.  
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Samenvatting in Nederlands 
De doorbloeding van de hersenen (‘cerebral blood flow’ of ‘CBF’) voorziet het 
hersenweefsel van voedingsstoffen en zuurstof. Een toename of afname van de 
doorbloeding is een weerspiegeling van het regionale energieverbruik. Het in beeld 
brengen van de doorbloeding speelt daarom een essentiële rol in de diagnostiek en in de 
evaluatie van verschillende aandoeningen van de hersenen die dit energieverbruik kunnen 
beïnvloeden. Met Arterial Spin Labeling (ASL) perfusie MRI, kan de hersendoorbloeding op 
een niet invasieve manier worden gevisualiseerd en gekwantificeerd. Bij deze methode 
wordt gebruik gemaakt van magnetische labeling van protonen die aanwezig zijn in 
arterieel bloed en die op die manier kunnen dienen als endogeen contrast middel. Er 
worden beelden gemaakt met en zonder magnetische labeling vooraf. Door deze beelden 
van elkaar af te trekken wordt een perfusie gewogen beeld verkregen. Doordat bij ASL 
geen gebruik hoeft te worden gemaakt van contrasttoediening (hetgeen niet alleen via een 
infuus moet gebeuren maar ook belastend kan zijn voor de nieren) of schadelijke straling, 
is deze methode zeer geschikt voor kwetsbare patiëntengroepen of voor herhaalde 
metingen bij gezonde vrijwilligers. Maar door de complexiteit van de techniek, had deze 
voor lange tijd de reputatie om slechts geschikt te zijn voor gebruik in researchcentra door 
gespecialiseerd personeel. De technische ontwikkelingen van de afgelopen decennia, 
hebben de klinische toepasbaarheid van de techniek echter enorm verbeterd. De studies 
beschreven in dit proefschrift hadden tot doel om de betrouwbaarheid van veel gebruikte 
ASL technieken te evalueren en klinische toepasbaarheid van deze technieken in 
verschillende patiënten populaties te beoordelen.  
 In het eerste deel van dit proefschrift wordt de betrouwbaarheid van de 
verschillende ASL technieken beschreven in termen van reproduceerbaarheid. Omdat 
scantijd en reproduceerbaarheid belangrijk zijn voor de klinische toepasbaarheid van ASL, 
werden de scantijd en reproduceerbaarheid van continuous ASL (CASL) geïmplementeerd 
op een 3.0 Tesla MRI scanner, bestudeerd in hoofdstuk 2. De resultaten van deze studie 
lieten zien dat stabiele en reproduceerbare CBF waarden werden verkregen na een scantijd 
van slechts 3 minuten, wat impliceerde dat de scantijd voor CASL op 3.0 Tesla kon worden 
gehalveerd. Met het beschikbaar komen van steeds meer ASL technieken, werd 
vergelijking van de technieken essentieel. Daarom werden de intra- en multicenter 
reproduceerbaarheid en de regionale variabiliteit van alle belangrijke labeling methoden 
bestudeerd in hoofdstuk 3. de resultaten van deze studie wezen uit dat pseudo-continuous 
ASL (p-CASL), de beste intra- en multicenter reproduceerbaarheid had en tevens de 
laagste regionale variabiliteit. Op basis van de resultaten van deze studie zou het gebruik 
van referentiewaarden bij kwantificatie van de totale doorbloeding van de hersenen, 
kunnen worden overwogen. Daarbij zou een verschil kleiner dan 20%, bij een herhaalde 
meting bij dezelfde persoon als normaal kunnen worden beschouwd. Na de vergelijking 
van ASL methoden die kunnen worden gebruikt voor het meten van de doorbloeding van 
het totale hersenweefsel, werd in hoofdstuk 4 een ASL methode bestudeerd die kan 
worden gebruikt om selectief de doorbloeding te meten in de perfusiegebieden van 
individuele arteriën. Met de zogenaamde “planning-free vessel-encoded p-CASL” techniek, 
kunnen zonder ingewikkelde planningsprocedure vooraf, de perfusiegebieden van de grote 
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voedende bloedvaten van het brein binnen vijf minuten in kaart worden gebracht. Omdat 
bij deze techniek selectieve labeling automatisch wordt toegepast en niet wordt afgestemd 
op de individuele anatomie van de vaten, zou deze techniek extra gevoelig kunnen zijn 
voor variaties in de anatomie en dus minder betrouwbaar kunnen zijn. De resultaten van 
deze studie lieten zien dat vergelijkbare perfusiegebieden werden gevonden bij herhaalde 
metingen in de meerderheid van de vrijwilligers en van de patiënten met stenose van de 
vaten. Bovendien was de afstand tussen de begrenzingen van de perfusiegebieden 
verkregen bij herhaalde metingen gemiddeld kleiner dan vier millimeter. In verhouding tot 
de voxel grootte van drie millimeter, is deze afwijking klein. Echter, om misinterpretatie 
van de perfusiegebieden te voorkomen, moet een MR angiogram worden gemaakt op het 
niveau van labeling van de bloedvaten.  
 Het tweede deel van dit proefschrift, beschrijft de toepasbaarheid van de 
verschillende ASL methoden in verschillende patiënten populaties. In hoofdstuk 5, werd de 
bruikbaarheid van farmacologische MRI op basis van ASL bestudeerd voor de evaluatie van 
serotonerge dysfunctie. De resultaten werden gevalideerd aan de resultaten van Single 
Photon Emission Computed Tomography (SPECT). De resultaten van de ASL meting 
kwamen overeen met de resultaten van de SPECT scan en lieten een afname van CBF zien 
in gebieden met een afname van het aantal serotonine transporters (indicatief voor 
serotonerge dysfunctie). Bovendien kon met ASL worden vastgesteld dat de totale 
hersendoorbloeding bij ecstasy gebruikers hoger was dan bij de controle groep. Deze 
resultaten toonden aan dat ASL een geschikte techniek is voor de in-vivo beoordeling van 
doorbloedingsveranderingen veroorzaakt door serotonerge dysfunctie. In hoofdstuk 6, 
werden CBF en de temporele kenmerken van het instromende arteriële bloed gemeten met 
behulp van een pulsed ASL sequentie met meerdere inversietijden (Multi TI PASL), bij 
patiënten die therapeutische occlusie van de arteria carotis interna ondergingen vanwege 
een grote bloedvatverwijding (giant aneurysm). Deze patiënten ondergingen deze 
behandeling pas nadat gebleken was dat zij een angiografische test occlusie van dit 
bloedvat konden verdragen. Alhoewel de aankomsttijd en de tijd dat het gelabelde bloed 
aanwezig bleef waren verlengd aan de kant van de occlusie, was de doorbloeding van 
beide hersenhelften niet significant verschillend. De resultaten van deze kleine studie 
suggereerden dat bij patiënten die testocclusie konden verdragen (synchrone veneuze 
vulling), de CBF op lange termijn in beide hersenhelften gelijk blijft en dat Multi TI PASL 
een nauwkeurige manier is om dit te meten. Tenslotte beschrijft hoofdstuk 7 de 
toepasbaarheid van ASL bij kinderen met sikkel cel ziekte, die lijden aan vasculaire 
occlusies en chronische anemie. De resultaten van deze studie wezen uit dat ASL perfusie 
MRI bij kinderen met sikkelcel ziekte voorzichtig moet worden geïnterpreteerd omdat de 
fysiologische kenmerken van deze patiënten populatie en de technische pitfalls van de ASL 
techniek grote invloed hebben op de verkregen perfusiebeelden. Om overschatting van 
CBF asymmetrieën te voorkomen moet de tijd tussen magnetische labeling en 
beeldvorming lang zijn, zodat alle gelabelde spins in het hersenweefsel zijn aangekomen 
en moet de efficiëntie waarmee labeling wordt toegepast, worden gecorrigeerd voor de 
snelheid van het bloed in de aanvoerende vaten.  
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 Concluderend is ASL een betrouwbare methode voor het meten van de 
doorbloeding van de hersenen. Echter, voor een optimaal resultaat moeten de voor- en 
nadelen van de beschikbare technieken en de hemodynamische kenmerken van de te 
onderzoeken populatie worden meegenomen in de keuze voor een bepaalde ASL methode.




