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Hoofdstuk 10 
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1 Samenvatting  
 
Het werk beschreven in dit proefschrift richt zich op het potentieel van "Continuously 
tagged magnetic resonance imaging (MRI)" voor onderzoek van vervorming van 
zacht weefsel en motiliteit in het maag-darmkanaal, specifiek motiliteit in de dunne 
darmen. Niet invasieve metingen van mechanische eigenschappen van spierweefsel 
met een minimaal aantal herhalingen heeft sterke voordelen voor verschillende 
onderwerpen in biomechanisch onderzoek. Voor motiliteits onderzoek vormt 
Continuously tagged MRI een methode met minimale orale preparatie, een laag  
niveau van ongemak voor de patiënt en met een breed spectraal bereik van motiliteit. 
 
In Hoofdstuk 2 presenteren we een MRI tolerante indentor van zacht weefsel met een 
vezel Bragg rooster kracht sensor. The computer bestuurde indentor produceerde zeer 
herhaalbare weefsel vervorming. De indentor kon krachten toepassen tot aan 15 
Newton met een maximale fout van 0.043 Newton en de tolerantie voor de MRI werd 
gevalideerd met indentatie testen in the MRI scanner met een siliconen gel fantoom 
en met de boven arm van een gezonde vrijwilliger. The MRI tolerante zacht weefsel 
indentor met de kracht sensor heeft verschillende toepassingen; MRI robotica (1,2), 
MRI geleide chirurgische interventie (3-5), MRI catheterisatie (6), functionele MRI 
(7,8) and monitoring van doorligwonden (9-14). 
 
De indentor gepresenteerd in hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 3 gebruikt om de  
continuously tagged MR sequentie te valideren voor statische (i.e. ramp and hold)  
vervorming van een siliconen gel fantoom en de biceps van een gezonde vrijwilliger. 
Geschatte vectorvelden van vervorming verkregen uit de sequentie zijn gevalideerd 
met markers in the gel van het fantoom. Dit resulteerde in een sub voxel accuraatheid 
met een gemiddelde verplaatsings verschil van 72 µm en een standaard deviatie van 
289 µm. De precisie van de metingen in het fantoom en de biceps zijn bepaald op  75 
en 169 µm. The sub voxel accuraatheid en precisie gedemonstreerd in het fantoom in 
combinatie met de precisie van de in-vivo data geven goede gronden voor de 
toepasbaarheid van deze methodes voor metingen van vervorming in zacht menselijk 
weefsel.  
 
In aansluiting op de statische (i.e. ramp en hold) vervorming experimenten beschrijft 
hoofdstuk 4  een continuously tagged MRI experiment van dynamische vervorming 
van het siliconengel fantoom en van de biceps van een gezonde vrijwilliger. In dit 
experiment werden de indentaties van 20mm toegepast met een snelheid van 12mm/s, 
en gemeten met een frequentie van 3.3-3.6 Hz.  De 3D vervorming kon worden 
gereconstrueerd met gebruik van slechts 3 herhalingen. De precisie van verplaatsing 
in één herhaling (i.e.  één “dynamic”) werd gemeten op 61 µm in het siliconen 
fantoom en 91 µm in de in-vivo data. De accuraatheid van de cumulatieve 
verplaatsing kon ook worden bepaald als verschil tussen de begin en eind posities met 
een gemiddelde van 0.44mm en een standaard deviatie van 0.59 mm in het siliconen 
fantoom. The  accuraatheid in de in-vivo data werd bepaald op een gemiddeld 
verschil in de verplaatsing van 0.40 mm met een standaard deviatie van 0.73 mm.  
Vergelijkingen tussen verplaatsingen gebaseerd op de informatie verkregen uit de 
continuously tagged MRI sequentie en verplaatsingen van de markers in het siliconen 
gel fantoom gave een gemiddeld verschil tussen de werkelijke en voorspelde marker 
locaties van 0.35 mm met een standaard deviatie van 0.63 mm.  
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Dit experiment demonstreert het vermogen van de techniek 3D vervormingen te 
kunnen meten met snelheden tot aan 12 mm/s op basis van slechts 3 herhalingen. Dit 
is een substantiële verbetering t.o.v. huidige technieken voor het meten van 3D 
vervorming in zacht weefsel (zie ook de introductie van die proefschrift).  
 
In hoofdstuk 5 wordt de mogelijkheid van motiliteits metingen met de continuously 
tagged imaging sequentie gedemonstreerd. In een simulatie van een laag frequente 
vervorming in een Shepp-Logan numeriek fantoom was de techniek in staat de 
bewegings patronen te herkennen tot aan lage Signaal-Ruis verhoudingen (SNR 
~2.5). Om de techniek op in-vivo data te testen is er glucagon gegeven aan een 
gezonde vrijwilliger gedurende een acquisitie van de continuously tagged MRI 
sequentie. Met de sequentie was het mogelijk beweging te meten in het abdoom met 
een frequentie van 3.6 Hz. Omdat de vrijwilliger kon door ademen tijdens de 
acquisitie was het mogelijk beweging in het abdoom te meten voor een periode van 8 
minuten. Een spectrum analyse van de gemeten data liet een daling zien in de 
spectrale activiteit die maximaal was in het lage frequentie interval tussen 0 en 0.2 
Hz.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft een automatisch algoritme voor het vinden van de vervormde 
taglijnen, ontwikkeld om grote datasets te kunnen verwerken. Om lage frequenties te 
kunnen meten is het nodig voor langere tijdsintervallen te kunnen meten, dit is niet 
bewerkelijk zonder een automatisch algoritme voor het segmenteren van de 
vervormde taglijnen. Het automatische algoritme is in staat taglijnen te kunnen vinden 
ondanks de complexe beweging van langs elkaar schuivende delen in het abdoom. Dit 
is gedemonstreerd in een Shepp-logan numeriek fantoom zowel als in in-vivo data. 
Tevens was het algoritme in staat vervormde taglijnen te kunnen blijven volgen in 
langs elkaar schuivende randen in de kuit- en oog spier. Dit laat zien dat het algoritme 
op een breed gebied van applicaties zou kunnen worden toegepast.  
 
In hoofdstuk 7 is in de intra-subject variabiliteit van motiliteits metingen getest in een 
experiment van continuously tagged imaging in een groep van 10 gezonde 
vrijwilligers. Bewegingspatronen zijn geëvalueerd per kwadrant in het gezichtsveld 
en in drie frequentie intervallen. Een motility index is gedefinieerd als het percentage  
spectrale power t.o.v. de ademhalingsfrequentie. Ondanks de inherente intra subject 
variaties in dunne darm anatomie, configuratie en motiliteits patronen, is ere en 
significante daling in motiliteits index vastgesteld (P<0.0001) in het lage en hoge 
frequentie interval (0.008-0.300 en 0.400-0.533 Hz, respectievelijk) gerelateerd aan 
darm motiliteit. Dit resultaat valideert de methode voor niet invasieve meting van 
motiliteit met minimale orale preparatie in groepsstudies. 
 
In hoofdstuk 8 wordt Lagrangiaanse vervorming (strain) en Euleriaanse acceleratie 
afgeleid uit de data verkregen met de continuously tagged MRI sequentie door de data 
in spatiële en temporele richting te beschouwen. De complementariteit van deze twee 
maten is gedemonstreerd door in een Shepp-Logan numeriek fantoom het verschil in 
sensitiviteit te laten zien tussen twee maten voor een complexe vervorming en een 
lineaire translatie. Daarnaast zijn de twee maten getest in een in-vivo acquisitie van 
beweging in het abdoom gedurende 8 minuten en tijdens vrije ademhaling van de 
vrijwilliger. De Euleriaanse acceleratie bleek in staat translationele beweging zoals 
ademhaling en hartkloppen in detail te kunnen registreren terwijl de Lagrangiaanse 
vervorming meer sensitief lijkt te zijn voor laag frequente darm beweging. Kleur 
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gecodeerde grafische representaties van de spectrale activiteit is gepresenteerd om een 
compact overzicht van de data te kunnen geven als functie van het gezichtsveld en als 
functie van de spectrale frequentie.   
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2 Discussie en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
 
In hoofdstuk 2 tot en met 4 hebben we nieuwe methodiek gepresenteerd voor het 
meten van 3D vervorming van menselijk zacht weefsel in slechts drie herhalingen. De 
MRI tolerante indentor, de continuously tagged imaging sequentie en de post 
processing technieken vormen tezamen een raamwerk waarmee biomechanische 
eigenschappen van zacht weefsel kunnen worden geëvalueerd op niet invasieve wijze 
en met hoge temporele resolutie. Het lage aantal herhalingen benodigd in deze 
methodiek is bij weten van de auteurs nog niet gedemonstreerd in de literatuur  en 
maakt het mogelijk input data te verkrijgen voor verscheidene biomechanische 
modellen met behoud van hysterese eigenschappen en met acceptabele niveaus van 
ongemak voor vrijwilligers en patiënten. Nieuwe ontwikkelingen in MRI acceleratie 
technieken (15,16) zullen het mogelijk maken de spatiële en temporele resolutie te 
verhogen en waarschijnlijk ook het aanleggen van een 3D patroon. Een 3D patroon 
zou het mogelijk maken 3D beweging te meten met slechts één herhaling en dus real-
time. In Hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt een raamwerk beschreven voor meting 
van motiliteit op automatische en zeer niet invasieve wijze. Bij weten van de auteurs 
is dit de eerste MRI gebaseerde methode die in staat is motiliteit te meten gedurende 
vrije ademhaling en laag frequente motiliteit kan registreren.   
 
Ondanks het feit dat er darm preparatie gebruikt is in de validatie studies (Hoofdstuk 
5 en 7) is deze methode intrinsiek onafhankelijk van preparatie. Waar preparatie vaak 
gebruikt wordt om de darm contouren te visualiseren en contrast te creëren, creëert de 
continuously tagged MRI sequentie zelf het contrast op basis waar van beweging 
wordt gemeten. Dit maakt het mogelijk om met deze methode motiliteit te bestuderen 
in alle fases van de vertering d.w.z. tijdens de verschillende fases van het Migrating 
Motor Complex en tijdens het postprandiale patroon.  Omdat de methode in staat is te 
meten tijdens vrije ademhaling kan motiliteit ook worden bestudeerd tijdens de slap. 
De combinatie van deze eigenschappen maakt dat de hier gepresenteerde methodiek 
een sterk potentieel heeft van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor bestaande 
technieken voor het meten van motiliteit zowel in onderzoek als de kliniek. Huidige 
MRI technieken zijn reeds in staat motiliteit te meten met hoge precisie en op niet 
invasieve wijze (17-22). De meeste technieken vereisen echter adem inhouden en 
bepaalde orale preparatie. Dit elimineert de mogelijkheid preprandiale motiliteit te 
kunnen bestuderen en bemoeilijkt motiliteits metingen voor langere periodes. Het is 
mogelijk om motiliteit voor lange periodes te meten en zonder orale preparatie met 
gebruik van manometrie. Deze techniek is echter niet in staat het volledige GI kanaal 
te bestrijken is als zeer invasief te beschouwen t.o.v. de hier beschreven technieken. 
De methodiek gepresenteerd in dit proefschrift zou dus zeker een bijdrage kunnen 
leveren aan het bestuderen van de grillige natuur van darm motiliteit. De methodiek is 
in staat motiliteit te meten op volledig niet invasieve wijze en zonder de motiliteit te 
beïnvloeden. Net zoals het de methodiek voor het meten van biomechanische 
eigenschappen van zacht weefsel zal kunnen profiteren van vernieuwingen in 
acceleratie technieken in MRI geldt dat ook voor de methodiek voor het meten van 
darm motiliteit. De implementatie van een 2D of 3D tagging patroon in de 
continuously tagged sequentie zou het mogelijk maken beweging simultaan in twee of 
drie richtingen te meten en de registratie van motiliteits patronen sterk verbeteren.   
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