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Samenvatting
In dit proefschrift werden enkele geavanceerde MR technieken bestudeerd voor kwantitatieve me-
tingen in parenchymateuze leverziekten. In het bijzonder lag de nadruk op belangrijke aspecten van 
leverziekten waaronder steatose, fibrose, ijzerstapeling en inflammatie en de mogelijkheid ieder 
van deze aspecten op non-invasieve wijze kwantitatief te kunnen meten.

Er zijn enkele tegenstrijdige publicaties over de accuratesse van MR technieken voor het meten 
van lever triglyceridengehaltes. In hoofdstuk 2 werden daarom twee MRI en één 1H-MR Spectrosco-
pie (1H-MRS) methode voor het meten van lever triglyceridengehaltes vergeleken met twee histo-
logische technieken (Oil-Red O of ORO kleuring met visuele dan wel digitale beeldanalyse) in mui-
zen met normaal tot licht verhoogd levervetgehalte. In dit bereik van levervetgehaltes bleken de 
MRI (mDIXON en (PDFF) mapping) en 1H-MRS technieken te prefereren boven histologie wanneer 
gekeken werd naar hun correlatie met het biochemisch bepaalde triglyceridengehalte als ultieme 
referentiestandaard met correlatie coëfficiënten van 0.82 (mDIXON), 0.75 (PDFF) en 0.74 (1H-MRS) 
tegen 0.59 (ORO) en 0.49 (digitale beeldanalyse ORO). Indien MR methoden beter zouden worden 
geïmplementeerd in preklinisch onderzoek, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat er veel minder 
dieren nodig zijn om specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden aangezien MRI superieur bleek 
ten opzichte van histologie voor de accurate bepaling van verschillen in levervetgehaltes.

In hoofdstuk 3 werd bovengenoemd probleem nader behandeld en onderzocht of 1H-MRS 
accuraat lever triglyceridengehaltes kon meten door voor bekende verstorende factoren te cor-
rigeren en de vetsignaalfracties om te zetten in vetmassafracties. In het cohort van muizen dat on-
derzocht werd—gelijk aan dat van hoofdstuk 2—, kon de nadruk worden gelegd op relatief lage 
levervetgehaltes in vergelijking met eerdere studies. Hierdoor was het mogelijk om de diagnos-
tische accuratesse van 1H-MRS voor levervetgehaltes rond de afkapwaarde voor de aanwezigheid 
van steatose te onderzoeken. Hoewel de gemiddelde 1H-MRS en biochemische lever triglyceri-
dengehaltes niet verschilden, toonde een Bland-Altman analyse aan dat er aanzienlijke individuele 
verschillen waren met een gemiddelde onderschatting van het biochemische vetgehalte door het 
1H-MRS vetgehalte met 2.1 mg/g (95%-limieten van overeenkomst: -16.6–20.7 mg/g). Daarenboven 
bleek dat de diagnostische accuratesse van 1H-MRS voor de aanwezigheid van steatose wanneer 
gebruik werd gemaakt van eerder aanvaarde afkapwaarden minder goed was dan voorheen werd 
gesteld. Dit duidt erop dat men behoedzaam dient te zijn alvorens de diagnose steatose te stellen 
bij levervetgehaltes rondom de veelgebruikte afkapwaarden.

In hoofdstuk 4 werd de interbeoordelaarsovereenkomst van magnetische resonantie elas-
tografie (MRE) beoordelaars die MRE data analyseerden vergeleken met die van pathologen die 
leverfibrose stadieerden in hetzelfde cohort van virale hepatitis patiënten. Deze studie was de 
eerste een-op-een vergelijking van de interbeoordelaarsovereenkomst van fibrosestadiëring met 
twee modaliteiten in een en hetzelfde cohort van patiënten. Dit laatste is van belang, omdat het de 
verdeling van fibrosestadia uitsluit als eventuele oorzaak van verschillen in de interbeoordelaars-
overeenkomst tussen de twee modaliteiten (zoals in het geval dat de twee modaliteiten in twee 
verschillende cohorten worden onderzocht). Gezien het feit dat MRE wordt overwogen als klinisch 
hulpmiddel voor fibrosestadiëring, dient het robuust te zijn voor interbeoordelaarsvariabiliteit. De 
resultaten van deze studie toonden aan dat de interbeoordelaarsovereenkomsten voor MRE be-
oordelaars en pathologen uitstekend waren maar significant (P <0.0001) beter voor MRE met ICCs 
van 0.99 (95%-CI: 0.98–1.00) en 0.91 (95%-CI: 0.86–0.94). Met oog op de bekende nadelen van le-
verbiopsie zijn clinici terecht terughoudend met het uitvoeren van herhaalde biopten. In de weten-
schap dat de interbeoordelaarsovereenkomst van MRE beoordelaars uitstekend is en dat MRI een 
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‘one-stop-shop’ kan bieden waarbij één scan informatie bevat voor een alomvattende structurele 
én functionele beoordeling van de lever, kan MRE worden aangeraden als potentiële methode voor 
de diagnosestelling én de follow-up van fibrose bij patiënten met virale hepatitis.

In hoofdstuk 5 werd het leverijzergehalte onderzocht en werden drie MR methoden om het 
leverijzergehalte te meten die routinematig in onze kliniek worden toegepast vergeleken. Diverse 
MR methoden voor leverijzeranalyse zijn besproken in de literatuur. Hiervan is de signaal-intensi-
teitsratio (‘Gandon’) methode zelfs opgenomen in de Nederlandse Hemochromatose Richtlijn. De 
twee andere methoden zijn (meer) kwantitatief van aard en maken het mogelijk om de transverse 
relaxatiesnelheid (R2 en R2*) van weefsel te meten. Deze zijn gevoelig voor de aanwezigheid van ijzer. 
In deze analyse werden alle lever MRI ijzermetingen uitgevoerd met deze methoden gedurende een 
periode van zes jaar (2008–2013) geïncludeerd. De mate van succes van (ademinhouding) gradiënt 
echo MR sequenties die gebruikt worden voor Gandon en R2* berekeningen bleek beter dan die van 
een op de ademhaling getriggerde spin echo MR sequentie voor R2 berekening met succespercen-
tages van 89% en 98% tegenover 62%. Daarnaast bleek de interbeoordelaarsovereenkomst tussen 
drie beoordelaars voor alle drie de methoden uitstekend met ICCs van 0.998 (95%-CI: 0.998–0.999), 
0.997 (95%-CI: 0.995–0.998) en 0.999 (95%-CI: 0.999–0.999) voor Gandon, R2 en R2*. De exacte R2 en 
R2* waarden dienen wel met behoedzaamheid te worden geïnterpreteerd, aangezien onze resul-
taten laten zien dat er een grote spreiding is van gerapporteerde R2 en R2* waarden voor gegeven 
geschatte LIC waarden. Goede B0 shimming en de keuze van TEs (in geval van R2*) en enkel- versus 
multi-echo spin echo (in geval van R2) kunnen een aanzienlijke invloed uitoefenen. Desalniettemin, 
aangezien R2* een hoge mate van succes heeft, gevoelig is voor een wijdere range aan leverijzerge-
haltes en aangezien de benodigde data in een enkele adem-stop opgenomen kan worden, kunnen 
R2* methoden worden aangeraden als methode van keus voor leverijzergehaltebepalingen.

Omdat het MRI op dit moment ontbeert aan mogelijkheden om de aanwezigheid van inflam-
matie aan te tonen—om maar niet te spreken van mogelijkheden dit te graderen—worden con-
tinue nieuwe methoden getest en fosfor MR Spectroscopie (31P-MRS) is al vele malen overwogen 
als potentieel geschikte methode. Het heeft echter als groot nadeel dat het een lage signaal-ruis-
verhouding (SNR) heeft omdat er minder fosforkernen aanwezig zijn in de lever en deze daarbij 
nog een lagere MR-gevoeligheid hebben dan protonen. De combinatie van lage SNR en beperkte 
beschikbaarheid hebben de klinische toepassing van 31P-MRS in de weg gestaan. In hoofdstuk 6 
werd het gebruik van nieuwe 31P-MRS methoden voor de kwantificatie van levermetabolieten on-
derzocht in gezonde, mannelijke proefpersonen onderzocht. Een recent ontwikkelde magnetische 
resonantie spectroscopische beeldvorming (MRSI) sequentie getiteld AMESING werd geïmplemen-
teerd op 3T en 7T voor de beoordeling van levermetabolieten. De winst in SNR tussen veldsterk-
tes en de toegevoegde SNR door gebruik te maken van mogelijkheid die AMESING biedt tot het 
T2-gewogen optellen van spectra werden geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat de AMESING 
sequentie het mogelijk maakt om de transverse relaxatieconstanten (T2) van levermetabolieten op 
7T te meten. Daarnaast zijn met de AMESING sequentie zowel op 3T als 7T hoge SNR spectra van de 
spier mogelijk. De SNR was te laag voor T2 bepaling in de lever op 3T maar de analyse van PCr signaal 
in een spectrum opgenomen in de tussenribspieren direct grenzend aan de RF-spoel liet zien dat 
de techniek wel mogelijkheden biedt op deze veldsterkte. De gevonden T2 waarde voor PCr was 
vergelijkbaar met recente beschrijvingen in de literatuur. De diagnostiek van zowel parenchyma-
teuze als focale leverziekten kan verbeteren met deze methode om spectrale kaarten van de lever 
te vervaardigen met hoge SNR.
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Conclusies

Hoofdstuk 2. Non-invasieve MR metingen van normaal tot licht verhoogd levervetgehal-
tes correleren beter dan invasieve histologische metingen met het biochemisch bepaalde 
levertriglyceridengehalte in muizen. Gezien dat MR metingen—in tegenstelling tot his-
tologische analyse—makkelijk herhaald kan worden in de tijd, zouden follow-up metin-
gen in dierenstudies het aantal benodigde dieren voor specifieke onderzoeksvragen sterk 
kunnen verminderen. Daarom valt—indien aanwezig—MR te prefereren boven histologie 
voor de accurate bepaling van levervetgehaltes.

Hoofdstuk 3. 1H-MRS maakt kwantitatieve bepaling van levertriglyceridengehaltes mo-
gelijk door de corrigeren voor verstorende factoren en door de vetsignaalfracties om te 
zetten in vetmassafracties, zelfs in muizen met slechts licht verhoogde levervetgehaltes. 
In tegenstelling tot eerdere studies was de sensitiviteit van het 1H-MRS levervetgehalte 
voor de diagnose steatose met de veelgebruikte afkapwaarde van 50 mg/g beperkt in ons 
cohort met veel grensgevallen qua levervetgehalte.

Hoofdstuk 4. De interbeoordelaarsovereenkomst voor leverfibrosestadiëring in virale 
hepatitispatiënten is uitstekend voor zowel histopathologie als voor MRE, met een sig-
nificant betere overeenkomst tussen MRE beoordelaars. Diens hoge interbeoordelaars-
overeenkomst en betrouwbare accuratesse ondersteunen het gebruik van MRE als non-
invasieve screeningsmethode voor leverfibrose in virale hepatitis. 

Hoofdstuk 5. Leverijzergehaltemetingen met MRI zijn het meest succesvol met de Gan-
don en R2* methoden, die daarom te prefereren zijn boven R2 methoden. Met diens betere 
interbeoordelaarsovereenkomst, minder benodigde ademinhoudingen en grotere bereik 
aan te onderscheiden ijzergehaltes is de R2* methode de methode van voorkeur voor op 
MR gestoelde leverijzergehaltemetingen.

Hoofdstuk 6. De recent ontwikkelde MRSI techniek AMESING kan gebruikt worden om 
hoge SNR 31P spectra van leverweefsel te vervaardigen op zowel 3T als 7T. Daarnaast kan 
op 7T gebruik gemaakt worden van gelijktijdige opgenomen informatie om T2 waarden 
te berekenen, die het mogelijk maken om een extra SNR winst te behalen. Op 3T was het 
alleen mogelijk om T2 waarden te bereken van 31P signaal dat in de tussenribspieren werd 
gemeten, dichtbij de RF-spoel. De toekomstige diagnostiek van zowel diffuse als focale 
leverziekten zou kunnen profiteren van deze methode om spectrale kaarten van de lever 
te vervaardigen met hoge SNR.

CHAPTER 8



133

Implicaties en toekomstig onderzoek
De ontwikkelingen in het veld van MRI in het algemeen en abdominale en lever MRI in het bijzon-
der volgen elkaar snel op. Het werk dat wordt beschreven in dit proefschrift benadrukt de huidige 
transitie van kwalitatieve naar kwantitatieve MRI methoden in leverziekten. De toepassing van deze 
kwantitatieve methoden zullen leiden tot een toegenomen accuratesse, verbeterde reproduceer-
baarheid, afgenomen interobserver variabiliteit en de weg banen voor MRI om de nieuwe referen-
tiestandaard te worden voor zowel de zieke als de gezonde lever. Evenwel is duidelijk dat de toe-
name van niet-invasieve mogelijkheden om de lever te onderzoeken er voor zorgt dat het aantal 
leverbiopten afneemt. Vanuit een patiëntperspectief is dit ontegenzeggelijk aan te prijzen, maar 
het impliceert ook dat het vergelijken van nieuwe MRI methoden met de resultaten van biopten 
moeilijker wordt. Dit komt bovenop het reeds wankele evenwicht tussen de noodzaak voor histolo-
gische bevestiging van MRI resultaten, met de bekende nadelen van biopten zoals sampling error, 
en de moeilijkheden die liggen in het vergelijken van nieuwe methode van de huidige referentie-
standaard: de nieuwe methode is nooit zo ‘goed’ als de oude methode.

Desalniettemin kan de klinische acceptatie van MRI als ‘one-stop-shop’ referentiestandaard 
voor structurele en functionele informatie in diffuse maar ook focale leverziekten binnen de ko-
mende tien jaar verwacht worden. Daarbij is er duidelijk een belangrijke taak voor radiologische 
onderzoekers en de radiologische gemeenschap weggelegd om als ambassadeurs van de kwan-
titatieve MRI op te treden opdat de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied ook bekend 
raken buiten de academische radiologie en bij klinische partners en zo onderdeel worden van de 
standaard klinische praktijk waar mogelijk.

Tot slot wordt het werk dat in dit proefschrift werd beschreven toegelicht met het oog op diens 
implicaties, waarbij de vier aspecten van leverziekten die de rode draad vormden door dit werk de 
revue passeren: steatose, fibrose, ijzerstapeling en inflammatie. Daarnaast wordt toekomstig on-
derzoek dat voortvloeit uit dit werk beschreven.

Steatose
In hoofdstuk 2 en 3 werd onderzocht of (i) MRI of histologie het beste zou zijn voor de kwantificatie 
van steatose en (ii) hoe de accuratesse van de MRI methoden voor de bepaling van levertriglyce-
ridengehaltes (LTG) was. In de laboratoriummuizen, die specifieke diëten kregen voor specifieke 
periodes, was het mogelijk matig verhoogde levervetgehaltes te induceren. In dit cohort—met 
enkel microvesiculaire steatose—hadden MR imaging en 1H-MR Spectroscopie een hogere accura-
tesse dan histologie—Oil-Red O (ORO) kleuringen van cryocoupes van leverweefsel—in vergelij-
king met biochemisch bepaalde LTG als referentiestandaard. Deze resultaten—die eerdere studies 
bevestigen—staan in contrast met recent werk dat claimt dat MRI niet zo accuraat is als ORO voor 
de kwantificatie van steatose [1]. Gezien het feit dat MRI in staat is om signaal te meten van proto-
nen uit water en vet—in de lever afkomstig enerzijds uit intra- en extracellulair water en anderzijds 
voornamelijk uit een overmaat aan intrahepatische triglyceriden—is er een solide, natuurkundige 
onderbouwing die plausibel maakt hoe MRI voor de kwantificatie van levervet werkt [2]. Dit sterkt 
ons in de gedachte dat onze resultaten kloppen.

In hoofdstuk 3 werd beschreven dat de accuratesse van MRI methoden voor een groot ge-
deelte afhangt van de gekozen afkapwaarde voor het stellen van de diagnose steatose. Dit kan meer 
directe implicaties hebben. Vrijwel alle studies die MRI voor vetkwantificatie vergelijken met inva-
sieve methoden voor vetkwantificatie (i.e. leverbiopsie met semi-kwantitatieve stadiëring) hebben 
gebruikt gemaakt van cohorten met een brede reikwijdte aan vetgehaltes, e.g. variërend van 0% 
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tot 40% levervet op MRI. Het moge duidelijk zijn dat wanneer men een semi-kwantitatieve me-
thode als leverbiopsie met zijn slechts vier aparte categorieën wil vergelijken met een kwantita-
tieve methode om relevante vergelijkingen te maken en diagnostische accuratesse en ROC-curve 
analyses wil uitvoeren om MRI afkapwaardes voor het onderscheiden van steatosestadia te vinden, 
het noodzakelijk is om een wijde range aan vetgehaltes nodig is. Wanneer de scatter plots tussen 
histologische analyse en MRI resultaten nauwkeurig bekeken worden, valt telkenmale op dat in het 
0–10% macrovesiculaire steatose gebied er een minder afgebakende lineaire relatie is tussen de 
meetresultaten dan wanneer de gehele range aan metingen wordt gebruikt. Daarnaast is er binnen 
één steatosestadium vaak een aanzienlijke spreiding van MRI vetgehaltes te zien [3-6]. Het hierbo-
ven beschrevene impliceert dat wellicht de voortvarendheid waarmee gesteld wordt dat leverste-
atose aan- dan wel afwezig is in patiënten met levervetpercentages op MRI juist op of onder de af-
kapwaarde ter sprake gesteld zou moeten worden. Het is duidelijk dat nader onderzoek nodig is om 
dit punt te verhelderen. Men zou bijvoorbeeld intra-operatieve leverbiopsie kunnen uitvoeren in 
patiënten die electieve abdominale chirurgie ondergaan (i.e. cholecystectomie), waarbij het moge-
lijk wordt zowel een biochemische bepaling van het levertriglyceridengehalte als een histologische 
analyse van de lever uit te voeren hetgeen vervolgens vergeleken kan worden met preoperatief 
bepaalde MRI levervetpercentages. Een dergelijke opzet zou (i) enkele beperkingen van deze pre-
klinische studie wegnemen (grote voxel volumina, zeer beperkte invloed ademhalingsbewegingen, 
verbeterde shimming) en zou (ii) het mogelijk maken om vergelijkingen uit te voeren tussen in vivo 
MRI levervetpercentages met biochemische LTG om zodoende te achterhalen wat normale en wat 
verhoogde levervetpercentages zijn.

Ten slotte zijn lange-termijn studies noodzakelijk en tegelijkertijd lastig uit te voeren, om na te 
gaan wat de voorspellende waarde van specifieke MRI levervetpercentages is: wie gaan het goed 
doen en welke slechter? Dit in navolging van studies die de voorspellende waarde van bijvoorbeeld 
transiënte elastografie onderzocht hebben, welke voorspellend blijkt voor de lange-termijn bij fi-
brotische leverziekten als virale hepatitis en PSC [7, 8]. Als MRI de referentiestandaard gaat worden 
voor het onderzoek naar normale en pathologische levervetgehaltes, dan is het cruciaal dat we nor-
male en abnormaal verhoogde waardes in grote cohorten gaan achterhalen—waarbij in gedachten 
genomen dient te worden dat milde obesitas al een verhoging van het levervetgehalte met zich 
meebrengt—en daarnaast diezelfde mensen een lange tijd vervolgen om de lange-termijn gevol-
gen te kunnen meenemen in onze analyses.

Fibrose
De resultaten in hoofdstuk 4 lieten zien dat de interbeoordelaarsovereenkomst tussen MRE beoor-
delaars zeer goed is en dat—gesteld dat de MRE acquisitie lege artis is vervaardigd—MRE waardes 
zoals door verschillende beoordelaars gerapporteerd met vertrouwen met elkaar vergeleken kun-
nen worden. In het licht van eerdere MRE studies impliceren deze bevindingen dat MRE een plek 
heeft in het repertoire van iedere abdominaal radioloog om aan zijn of haar clinici aan te bieden. 
Sterker nog, MRE kan samen met kwantitatieve MRI voor levervetbepalingen de mogelijkheid bie-
den om non-invasief de hoeveelheid levervet- en fibrose te kwantificeren zonder dat daar een naald 
aan te pas komt. Dit komt de patiëntvriendelijkheid te goede en maakt sequentiële metingen mo-
gelijk met een ‘one-stop-shop’ techniek, waarbij de MRI zowel structurele als functionele informatie 
biedt.

Er kleven echter vanzelfsprekend nog steeds nadelen aan de huidige MRE techniek. Onder 
meer betreft het diens beperkte spatiële resolutie, diens beperkte spatiële bereik en diens relatief 
lange acquisitietijd met daarnaast de noodzaak voor offline post-processing voor sommige MRE 
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varianten. De verwachte translatie van MRE voor leveranalyse naar andere organen zal ongetwijfeld 
nieuwe ontwikkelingen in het veld brengen. MRE van de aorta en mammae hebben bijvoorbeeld 
hogere spatiële resoluties nodig [9].

Daarnaast is MRE niet de enige MRI smaak die informatie kan verstrekken over de mate van 
fibrose in een weefsel. Diffusiegewogen beeldvorming (DWI) en in het bijzonder intravoxel inco-
herent motion (IVIM) MRI maken het mogelijk de beperkingen in de beweeglijkheid van water in 
de aanwezigheid van fibrose af te beelden [10-12]. T1 mapping lijkt een andere belangrijke mogelijk-
heid te bieden om leverfibrose te beoordelen. In een invloedrijk paper over multiparametrische MRI 
voor de non-invasieve beoordeling van leverziekten lieten Banerjee et al zien dat voor leverijzerge-
halte gecorrigeerde T1 waardes verschillende fibrosestadia van elkaar konden onderscheiden [13]. 

Al deze nieuwe en zeer interessante technieken zullen de komende jaren verfijnd worden en 
dienen nog onderzocht te worden in grote(re), klinische trials maar ten minste enkele van hen zul-
len zeker hun weg gaan vinden het radiologische repertoire.

IJzerstapeling
De bevindingen in hoofdstuk 5 illustreerden dat voor leverijzermetingen, R2* methoden op dit mo-
ment te prefereren zijn gezien hun korte acquisitietijd waarin de gehele lever bemonsterd kan wor-
den en de mogelijkheid om een wijde range aan leverijzergehaltes te beslaan. De meeste gerenom-
meerde fabrikanten leveren nu online R2* reconstructie methoden wat kan helpen bij de verdere 
verspreiding van deze groep van methoden. Toch zijn er nog aspecten van de leverijzerbepaling die 
verder verfijnd dienen te worden. Zo houden niet alle reconstructie algoritmes die de fabrikanten 
standaard leveren rekening met de mogelijkheid dat er vet in de lever zit, hetgeen zal interfereren 
met MR signaal van water en waarvoor derhalve een correctie nodig is. Daarnaast is het zo dat in 
geval van extreme ijzerstapeling R2* methoden niet langer gevoelig zijn voor verdere veranderingen 
(zowel verbetering als verslechtering) in het leverijzergehalte, terwijl R2 methoden nog wel gevoelig 
zijn. Het nadeel van R2 methoden is echter hun lange acquisitietijd om heel de lever af te beelden. 
Als de acquisitie van spin echo’s verder versneld kan worden—bijvoorbeeld met technieken die 
k-space undersampling en data sparsity gebruiken—dan is de ontwikkeling van R2 mapping van de 
gehele lever in een enkele ademinhouding niet ver weg [14].

Inflammatie
In tegenstelling tot bij steatose, fibrose en ijzergehalte is het bij leverinflammatie tot noch toe zeer 
lastig gebleken dit op non-invasieve wijze te meten met MR of andere modaliteiten. Conventionele, 
anatomische beeldvormende technieken hebben hier geen rol omdat zij alleen late effecten van 
inflammatie kunnen afbeelden, zoals een hobbelige levercontour bij cirrhotische leverziekte. Noch 
hebben meer functioneel geënte beeldvormende technieken op overtuigende wijze kunnen laten 
zien dat zij de aanwezigheid van inflammatie konden detecteren, laat staan graderen. In hoofd-

stuk 6 werd een nieuwe 31P-MRSI techniek beschreven die het mogelijk maakt hoge SNR spectrale 
kaarten van de lever te vervaardigen. Aangezien bepaalde metabolieten een band lijken te hebben 
met inflammatie is dit zeker een gebied dat de aandacht heeft als potentiële methode om de in-
flammatoire staat van de lever te bemonsteren. 31P-MRS biedt ook de mogelijkheid tot dynamische 
metingen, zodat er nog meer van valt te verwachten. Zo wordt bijvoorbeeld fructose exclusief ge-
metaboliseerd in en door de lever, hetgeen een energie-verbruikend en dus ATP-verbruikend pro-
ces is. Doordat ATP meetbaar is met 31P-MRS, kan het fructosemetabolisme worden gevisualiseerd 
en gekwantificeerd met dynamische 31P-MRS vóór, gedurende en ná intraveneuze toediening van 
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fructose [15, 16]. Mogelijk heeft de aanwezigheid en/of mate van inflammatie invloed op dit fructo-
semetabolisme: dit is een aspect dat enkel met 31P-MRS te meten is.

Net als bij fibrose zijn er meer potentiële MR technieken die onderzocht worden om inflamma-
tie af te beelden. Multifrequente MRE zou de effecten van fibrose en inflammatie op weefselstijfheid 
kunnen scheiden en daarmee in staat zijn beiden te kwantificeren [17]. Daarnaast werd al in 2008 
gepubliceerd over de mogelijkheid om MRI vóór en ná toediening van (ultra kleine) superparamag-
netische ijzeroxidepartikels of (U)SPIO patiënten met NAFLD (i.e. enkel steatose) te onderscheiden 
van patiënten met NASH (i.e. steatose én inflammatie) [18]. Sindsdien zijn er nog enkele studies 
verschenen die de relatieve verandering in signaalintensiteit na de toediening van SPIOs hebben 
verbonden met de aan- of afwezigheid van NASH. Aangezien SPIOs worden opgenomen door de 
Kupffer cellen—de huismacrofagen van de lever—bekijken we met SPIO-MRI feitelijk de Kupffer 
celfunctie. In de huidige Europese markt zijn er geen commerciële (U)SPIO middelen beschikbaar, 
maar recent werk met off-label gebruik van USPIOs bedoeld als medicijn voor ijzerarmoede heeft 
wederom bevestigd dat de Kupffer celfunctie verminderd zou kunnen zijn in NASH in vergelijking 
met alleen steatose [19]. Wat nog onduidelijk blijft, is of de Kupffer celdysfunctie gemeten met SPIO-
MRI specifiek is voor de inflammatie die bij NASH gezien wordt, of dat het wordt veroorzaakt wordt 
door een ander, nog niet verder opgehelderd proces. Terwijl meer en meer data beschikbaar komt 
op dit gebied, zou USPIO-MRI een efficiënte manier kunnen zijn om de aanwezigheid van NASH en 
daarmee van inflammatie te bevestigen. Om verder na te gaan of USPIO-MRI ook gevoelig is voor 
leverinflammatie in andere leverziekten, zou het zeer interessant zijn dit ook toe te passen in virale 
hepatitis waarin immers Kupffer cellen een verhoogde productie van pro-inflammatoire mediato-
ren laten zien [20]. Wellicht dat deze verhoogde productie van mediatoren en andere processen er 
voor zorgt dat de opnamecapaciteit van de Kupfer cellen achteruitgaat? Nader onderzoek zal dit 
verder moeten verhelderen.

Histologische beoordeling en verder
Het is tot dusverre duidelijk geworden dat een aantal aspecten van de histologische beoordeling 
van leverbiopten kan worden vervangen door non-invasieve MRI technieken. Het levervet-, fibro-
se- en ijzergehalte kunnen worden gemeten en eenvoudig worden vervolgd met herhaalde MRI 
scans. Andere aspecten zoals inflammatie ontspringen voorlopig de dans maar kunnen met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid binnen de komende tien jaar met MR worden gemeten. 
Wellicht belangrijker is dat MR de mogelijkheid biedt veel verder te kunnen gaan dat wat mogelijk 
is met biopt.

Zo is MR in staat om de hele lever te beoordelen, hetgeen kan op segmenteel, lobair of gehele 
lever niveau. In tegenstelling is het leverbiopt slechts 1/62.000e tot 1/5.000e van het totale lever vo-
lume. En terwijl leverbiopsie een statische meting is die door middel van immunohistochemie welis-
waar iets van functionaliteit kan weergeven, kan MR daadwerkelijk in vivo de leverfunctie afbeelden. 
Zo kan met T1 mapping vóór en ná Gd-EOB-DTPA toediening indirect worden gemeten hoeveel Gd-
EOB-DTPA is opgenomen door de hepatocyten, hetgeen hun functie reflecteert [21]. Als de gehele 
dynamische opnamecurve wordt bemonsterd, is het zelfs mogelijk om de ‘hepatic extraction frac-
tion’ te berekenen, de mate waarin hepatocyten Gd-EOB-DTPA opnemen vanuit de intravasculaire 
en/of extracellulaire ruimtes [22]. MR maakt derhalve dynamische metingen mogelijk: beweging, 
stijfheid, de hiervoor genoemde leverfunctie en zelfs metabolisme worden inzichtelijk zonder bi-
opten, ioniserende straling of andere schadelijke procedures. En hoewel niet alle mogelijkheden die 
MR kan bieden in hun huidige vorm een plek zullen krijgen in de dagelijkse klinische analyses van 
leverpatiënten, zal de implementatie van acceleratietechnieken de acquisitietijden van tal van deze 

CHAPTER 8



137

zeer interessante MR mogelijkheden gaan reduceren tot klinische bruikbare tijden. Het eindresul-
taat bestaat uit nieuwe anatomische en functionele MR scans die vanuit de patiënt bezien comfor-
tabele acquisitietijden hebben, variërend van een enkele ademinhouding tot een korte acquisitie 
met doorademen en adembewegingscorrectie gedurende een post-processing stap. In het kort, 
een ‘one-stop-shop’ methode voor multi-parametrische leverbeeldvorming in een korte scantijd.

In dit proefschrift werden enkele kwantitatieve MR imaging en spectroscopie methoden voor het 
meten van steatose, fibrose, ijzerstapeling en inflammatie onderzocht. Zoals duidelijk naar voren is 
gekomen uit deze implicaties en uit mijn perspectief op toekomstig onderzoek, is er veel om naar 
uit te kijken, in het bijzonder omdat deze methoden ook een toenemend belangrijke rol zullen gaan 
krijgen bij biliaire ziekten. Ten slotte laat Tabel 1 zien welke onderzoeksonderwerpen op het gebied 
van kwantitatieve lever MRI de komende jaren centraal zullen staan.
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