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9 Samenvatting, algemene discussie en 

verder onderzoek 

9.1 Samenvatting 

In dit proefschrift worden de onderzoeksresultaten beschreven naar de haalbaarheid 
van de reconstructie van de elektrische eigenschappen van weefsel, met als doel het 
verbeteren van de betrouwbaarheid van de planning van hyperthermie. Dit project werd 
gestart om de in vivo weefsel eigenschappen te verkrijgen omdat de waarden voor het 
gezonde weefsel die in de literatuur gerapporteerd worden grote verschillen laten zien. 
Bovendien worden de elektrische eigenschappen van tumorweefsel in het algemeen 
nauwelijks gerapporteerd in de literatuur. Deze onzekerheden in elektrische 
weefseleigenschappen beperken de nauwkeurige voorspelling van de gegeven 
thermische dosis. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding tot hyperthermie gegeven en worden 
de verschillende hyperthermietechnieken beschreven. Een hoge en homogene 
temperatuur is belangrijk voor het bereiken van tumorcontrole. Dit doel wordt bereikt 
door het optimaliseren van de T90; dat is de bereikte temperatuur in ten minste 90% 
van het tumorvolume en is een maat voor de thermische dosis. In het algemeen wordt 
de thermische dosis gedefinieerd als het aantal cumulatieve minuten bij 43ºC en 
verdubbelt bij elke 0.5°C verhoging van de tumortemperatuur. Daarom is elke kleine 
toename van de tumortemperatuur klinisch relevant. De behandeling van diep gelegen 
tumoren wordt uitgevoerd met behulp van phased array systemen van meerdere 
antennes die elektromagnetische golven uitstralen. Het bereiken van een goede tumor 
verwarming zonder overmatige verwarming van normaal weefsel is een uitdaging omdat 
het een zorgvuldige instelling vereist van de fase en amplitude van de afzonderlijke 
antennes. Hiervoor zijn in het afgelopen decennium planningssystemen ontwikkeld, 
maar de nauwkeurigheid van die systemen is sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid 
van het elektrische en thermische patiëntmodel. Dus zijn er waarden voor weefsel-
eigenschappen nodig die nauwkeuriger zijn dan de momenteel gebruikte waarden uit de 
literatuur. 

In Hoofdstuk 2 worden de elektrische eigenschappen en hun invloed op het gedrag 
van elektromagnetische velden beschreven. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is 
voorgesteld om de elektrische eigenschappen te meten. Omdat het gedrag van een 
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elektromagnetisch veld kan worden geëvalueerd door het bepalen van de magnetische 
component van het RF spoelsignaal (ook bekend als het B1 veld), zou men daarmee de 
elektrische eigenschappen moeten kunnen reconstrueren. Electric Properties 
Tomography (EPT) is een bewezen bruikbare methode die het mogelijk maakt om de 
elektrische eigenschappen te reconstrueren bij alle magnetische veldsterktes. De 
nauwkeurigheid is echter beperkt bij hoge veldsterktes (>3T) omdat dan de ‘transceive 
fase benadering’ minder geldig is. Bovendien wordt bij de EPT methode uitgegaan van 
lokaal constante eigenschappen; dat betekent dat de nauwkeurigheid bij 
weefselovergangen beperkt is. Om deze tekortkomingen aan te pakken zijn er onlangs 
verschillende aangepaste EPT methoden geïntroduceerd, zoals het opnemen van 
gradiëntinformatie van weefselovergangen in combinatie met een meer-kanaals zend-
ontvang RF spoelstructuur [1] of door gebruik te maken van aangepaste kernel vormen 
op basis van voxel positie [2]. In dit hoofdstuk werd een nieuwe aanpak kort 
geïntroduceerd waarbij EPT beschouwd wordt als een volledig elektromagnetisch 
inversie probleem waarmee het probleem bij weefselovergang inherent wordt opgelost. 
Deze benadering is gebaseerd op de Contrast Source Inversion methode en wordt 
daarom aangeduid als CSI-EPT. In hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt de EPT methode 
gebruikt. In hoofdstuk 6 wordt de CSI-EPT methode geïntroduceerd en worden de 
resultaten daarvan gepresenteerd. In hoofdstuk 7 wordt de CSI-EPT methode toegepast 
voor het reconstrueren van het geabsorbeerde vermogen (Specific Absorption Rate, 
SAR). 

Voor Hoofdstuk 3 werd een haalbaarheidsstudie gedaan naar EPT in het 
bekkengebied met MRIs van een fantoom, van een gezonde vrijwilliger en van een 
patiënte met baarmoederhalskanker. De geldigheid van de transceive fase benadering 
werd eerder al aangetoond in het hoofd-hals gebied; in deze studie werd de geldigheid 
van deze benadering aangetoond voor het bekken door het berekenen van de fasefout 
op basis van fantoommetingen en in vivo simulaties. De fasefout was voldoende laag 
voor een betrouwbare reconstructie van de elektrische geleiding. In de 
fantoomexperimenten werd onderzocht of geleiding tot 1.8 [S/m] correct kon worden 
gereconstrueerd, dit omdat deze waarden voorkomen in de meeste biologische weefsels 
op de Larmor-frequentie van 128 MHz. In dit fantoom waren de gereconstrueerde 
geleidingswaarden gebaseerd op de EPT met een foutmarge van 10% in 
overeenstemming met de direct gemeten waarden. Vervolgens werd in het fantoom 
ongeveer op de plaats waar de baarmoeder zich bevindt een ‘modeltumor’ gestopt met 
een geleidingswaarde van 0.90 S/m. Met EPT werd een tumorgeleiding gevonden die 
daar slechts weinig van afweek: 0.86 S/m. Daarna zijn er in vivo experimenten 
uitgevoerd met de vrijwilliger en de patiënte, waarmee de in vivo geleidingswaarden van 
organen en de tumor in het bekkengebied in kaart werden gebracht. 

Voor Hoofdstuk 4 werd een studie uitgevoerd in 20 patiënten met 
baarmoederhalskanker. De geleidbaarheid van spierweefsel, blaasinhoud en 
baarmoederhalstumoren werd gereconstrueerd met de EPT-methode. De 
geleidbaarheid van spierweefsel van alle 20 patiënten werd gereconstrueerd. Bij tien 
patiënten was het weefselvolume voldoende groot voor een betrouwbare reconstructie 
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van de elektrische geleiding van de blaasinhoud en baarmoederhalstumor. Opgemerkt 
werd dat de gereconstrueerde geleiding van spierweefsel en baarmoederhalstumor 
respectievelijk 14% en 13% hoger waren dan de door Gabriel et al. (1996) ex vivo 
gemeten geleiding. De geleiding van de blaas zoals die in de literatuur wordt 
gerapporteerd is gebaseerd op metingen van de blaaswand die bijna een factor tien lager 
is dan de geleiding van urine, dat in patiënten het grootste deel van het blaasvolume 
uitmaakt. In recente studies met varkensurine werden geleidingswaarden gerapporteerd 
die overeenkomen met de waarden die wij hebben gevonden in onze studie bij 
patiënten. 

Voor Hoofdstuk 5 werd is de impact onderzocht van het gebruik van met EPT 
bepaalde geleiding op hyperthermie. Modellen van vijf patiënten zijn gebruikt bij wie 
hyperthermie onderdeel was van de behandeling. De tumortemperaturen werden eerst 
geoptimaliseerd voor de situatie waarbij geleidingswaarden uit de literatuur werden 
gebruikt. De zo verkregen antenneinstellingen werden vervolgens toegepast op de 
patiëntmodellen waarbij de op EPT gebaseerde geleidingswaarden uit het vorige 
hoofdstuk voor spierweefsel, blaasinhoud en baarmoederhalstumor werden gebruikt. 
Het effect op de tumortemperatuur verschilt van patiënt tot patiënt met in het slechtste 
geval een 1.60°C lagere tumor T90 voor één patiënt. Het effect was minder dan 0.60°C 
voor de andere vier patiënten. De invloed en de bijdrage van de afzonderlijke weefsels 
werd onderzocht door het corrigeren van alleen de geleidingswaarden van spier of 
blaasinhoud. Hieruit blijkt dat als gevolg van de hogere geleiding voor spier en 
blaasinhoud meer vermogen werd geabsorbeerd in weefsels rond het tumorvolume. Dit 
leidt tot lagere vermogensabsorptie in de tumor met als gevolg lagere 
tumortemperaturen. Een lege blaas zou daarom gewenst zijn om vermogensverlies 
buiten het doelvolume te vermijden. Patiëntmodellen waarbij slechts de 
geleidingswaarde van spier op basis van EPT werd gebruikt, gaven als resultaat een 
tumor T90 die ten hoogste 0.46°C minder is dan verwacht op grond van het 
geoptimaliseerde plan. Tevens werd onderzocht in hoeverre deze verhoogde geleiding 
invloed heeft op de tumortemperatuur als de behandeling werd geoptimaliseerd voor 
de op EPT gebaseerde patiëntmodellen. In het slechtste geval was de tumor T90 1.50°C 
lager dan het optimale geval met literatuurwaarden. Het meest geringe effect werd 
waargenomen bij één patiënt bij wie de tumor T90 0.33°C minder was dan als 
geoptimaliseerd werd met literatuurwaarden. 
In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe methode voor het reconstrueren van elektrische 
eigenschappen geïntroduceerd. Deze methode is gebaseerd op de Contrast Source 
Inversion methode en wordt daarom CSI-EPT genoemd. Dit is een iteratieve methode 
die een doelfunctie minimaliseert met daarin het verschil tussen de gemeten en de 
gesimuleerde data en de discrepantie in het voldoen aan een consistentie vergelijking die 
bekend staat als de object vergelijking. Daarnaast bevat deze doelfunctie een Total 
Variation vermenigvuldigingsfactor voor ruisonderdrukking tijdens het 

reconstructieproces. Het algoritme kan ook meerdere 𝐵1
+ data gebruiken in het 

iteratieve proces. Deze datasets kunnen door complementaire RF excitatieinstellingen 
worden verkregen. De CSI-EPT methode heeft drie grote voordelen. 1) CSI-EPT biedt 
de mogelijkheid om nauwkeurige elektrische waarden te reconstrueren bij weefsel-
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overgangen. 2) CSI-EPT heeft een lagere gevoeligheid voor ruis door de integrale 
volumeaanpak en daarmee vermijding van de noodzaak (tweede orde) 
differentiaaloperatoren op de gemeten data toe te passen. 3) Met CSI-EPT kan het 
elektrische veld gereconstrueerd worden wat dat essentieel is voor SAR berekeningen. 
In dit Hoofdstuk 6 wordt een 2D implementatie van deze methode beschreven en 
worden de fraaie prestaties ervan aangetoond. Het veldgedrag in het middenvlak van 
een MR-systeem kan worden gemodelleerd door 2D modellering, daarom is de huidige 
toepassing van CSI-EPT theoretisch beperkt tot het middenvlak gebied. 

Voor Hoofdstuk 7 werd de bovengenoemde CSI-EPT methode toegepast voor 

SAR bepaling op basis van alleen 𝐵1
+ data. SAR-bepaling in MR-systemen met hoge 

veldsterktes is essentieel om ongewenste weefselverwarming te vermijden. Dit is echter 
moeilijk in de huidige praktijk, wegens 1) gebrekkige kennis van nauwkeurige elektrische 
weefseleigenschappen en 2) de onmogelijkheid om elektrische velden te meten tijdens 
MRI metingen. In dit hoofdstuk werden de mogelijkheden tot SAR reconstructie door 
middel van CSI-EPT onderzocht. De gereconstrueerde SAR-distributies zijn vergeleken 
met SAR-distributies verkregen door 3D FDTD modellering en een goede 

overeenkomst is gevonden voor het centrale transversale vlak (𝑧 = 0 cm). Bovendien 

werden twee andere niet-centraal gelegen vlakken bekeken met een offset van 𝑧 = +7.5 

cm en 𝑧 = −2.5 cm. Opgemerkt werd ook dat met de huidige implementatie van CSI-
EPT een betrouwbare SAR reconstructie haalbaar is voor niet-centraal gelegen vlakken 

zolang |𝐸𝑧| het dominante veld is. De gereconstrueerde SAR in het centrale gebied van 

het vlak op  𝑧 = −2.5 cm wijkt af van de 3D gemodelleerde SAR als gevolg van de niet 

te verwaarlozen transversale componenten van het elektrische veld op 𝑧 = −2.5 cm. 

De gereconstrueerde SAR van het vlak op 𝑧 = +7.5 cm was in goede overeenstemming 
ondanks de grotere afstand ten opzichte van het centrale vlak. Omdat CSI-EPT de 
elektrische velden reconstrueert zonder de noodzaak van extra computerkracht, is het 
een potentiële methode voor online SAR bepaling. Echter een 3D implementatie van 
deze methode is vereist voor SAR bepaling in het gehele gemeten volume. 

9.2 Algemene discussie en verder onderzoek 

Acquisitie van patiënt-specifieke elektrische eigenschappen is van essentieel belang voor 
de betrouwbaarheid van planningssystemen voor hyperthermie. Uit eerdere 
dierenstudies was al duidelijk dat de in vivo gemeten geleidingswaarden iets hoger zijn 
dan ex vivo/in vitro gemeten waarden door verlies van water- en bloedgehalte. Dit werd 
in deze studie bevestigd voor menselijk spierweefsel. Hogere spiergeleidingswaarden 
vergroten de kans op overschrijding van de SAR grenzen tijdens MR metingen en zal 
ook gepaard gaan met een lichte daling van de temperaturen in centraal gelegen tumoren 
tijdens regionale hyperthermie. 

In de literatuur zijn er weinig gegevens over in vivo geleidingswaarden voor 
tumoren. Deze informatie is uiteraard essentieel om de geleverde thermische dosis in 
de tumor te evalueren tijdens hyperthermie. Ook uit oogpunt van MR veiligheid, waarbij 
abusievelijke verhitting van de patiënt juist ongewenst is, is een betere kennis van 
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geleidingswaarden van weefsels gewenst voor een nauwkeurige bepaling van de SAR. 
Onze resultaten bevestigen de noodzaak voor het verkrijgen van in vivo tumor 
geleidingswaarden omdat ze hoger zijn dan de in de literatuur beschreven 
weefselwaarden. Bij hogere waarden is het risico hoger dat de SAR grenzen worden 
overschreden tijdens het maken van een MRI. Daarom zou er een grotere in vivo 
multicenter studie moeten worden uitgevoerd waarin gebruik wordt gemaakt van 
nieuwe gemodificeerde EPT methoden en CSI-EPT zoals geïntroduceerd in dit 
proefschrift. Vervolgonderzoek dient daarom te worden gericht op de verbetering van 
de nauwkeurigheid van reconstructieresultaten zodat zelfs kleine weefselstructuren 
correct kunnen worden gereconstrueerd. 

Vervolgonderzoek moet zich ook richten op hyperthermieplanning op basis van 
meer gedetailleerde anatomische modellen. MRI biedt beter weefselcontrast en 
daardoor kunnen meer weefselsoorten worden geïncludeerd in de diëlektrische en 
thermische modellen. Methoden voor semi-automatische segmentatie gebaseerd op de 
intensiteit van MR beelden zijn al voorgesteld in [3,4] en anderen hebben atlas-
gebaseerde segmentatie-algoritmen voorgesteld [5]. Mogelijkheden voor het 
combineren van EPT of CSI-EPT met dergelijke segmentatie-algoritmen moeten 
verder worden onderzocht.  

Voor elk weefseltype wordt in de literatuur een grote variatie van 
weefseleigenschappen gerapporteerd. De elektrische geleidingswaarden die tot voor 
kort in de meeste patiëntmodellen werden toegepast waren  gebaseerd op slechts één 
studie die bovendien overwegend gebaseerd zijn op ex vivo metingen. De door ons in 
vivo gevonden waarden voor  spierweefsel en blaasinhoud bij mensen worden bevestigd 
door de beschikbare literatuurgegevens op basis van in vivo metingen bij dieren. Daarom 
zou men terughoudender moeten zijn  bij het gebruik van de beschikbare waarden in 
de online databases, in het bijzonder voor toepassingen waar nauwkeurige waarden 
vereist zijn. Men zou kunnen kijken naar de beschikbare gegevens in de literatuur voor 
specifieke weefsels op bepaalde frequenties. Echter, deze onzekerheden moeten worden 
verminderd door de implementatie van de EPT technieken zoals besproken in dit 
proefschrift. 

In dit proefschrift hebben we de transceive fase benadering gebruikt die geldig is in 
het bekken bij 3T waardoor betrouwbare geleidingsreconstructie mogelijk is zoals 
aangetoond met fantoomexperimenten in Hoofdstuk 3. Zoals vermeld in [6] is de ruis 
gerelateerde fout groter voor permittiviteits-reconstructie op 3T, een bevinding die we 
bevestigd zagen in het bekkengebied. Een meer betrouwbare permittiviteits-
reconstructie bleek haalbaar op 7T [6]. Hoewel de impact van de permittiviteits- 
onzekerheid op de SAR en de temperatuur in weefsel beperkt is in vergelijking met de 
impact van elektrische geleiding, zou een betrouwbare permittiviteits-reconstructie op 
3T en lagere veldsterkte een nog grotere nauwkeurigheid geven van de SAR en de 
temperatuur berekeningen in hyperthermie planning systemen. Toekomstig onderzoek 
moet daarom gericht zijn op het benutten van de mogelijkheden in multichannel 
systemen om de transceive fase aanname te vermijden waardoor accurate reconstructie 
van elektrische eigenschappen haalbaar wordt voor alle veldsterktes. 
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Een van de beperkingen van de conventionele EPT methode is de 
onnauwkeurigheid bij weefselovergangen. Dit komt door de kernel gebaseerde 
implementatie en vanwege toepassing van differentiaaloperatoren op B1 data die ruis 
bevatten. Dit beperkt de bruikbaarheid van EPT voor de reconstructie van relatief grote 
homogene weefselvolumes. De CSI-EPT aanpak geïntroduceerd in Hoofdstuk 6 
corrigeert inherent dit probleem bij weefselovergangen. Om de elektrische 
eigenschappen te kunnen reconstrueren in het gehele gemeten volume moet de huidige 
implementatie worden uitgebreid van 2D naar 3D. . 

In dit proefschrift zijn de AFI en SE sequenties gebruikt voor amplitude en fase 
metingen, respectievelijk, door de lage gevoeligheid voor variaties in B0. Er zijn 
tegenwoordig echter snellere sequenties beschikbaar die ook al worden gebruikt voor 
EPT. Bijvoorbeeld, bSSFP (balanced steady-state free precession) is toegepast voor fase 
metingen door Stehning et al. [7,8] en Kim et al. [9], deze methode kan bij patiënten 
worden uitgevoerd wanneer kort de adem wordt ingehouden. In het algemeen zijn deze 
methoden in hoge mate gevoelig voor ruis, waarvoor zware smoothing filters worden 
toegepast die helaas resulteren in een grotere standaarddeviatie. Bovendien lijdt bSSFP 
aan banding artefacten die als zwarte banden verschijnen in amplitude beelden en als 
trap-achtige patronen in fase afbeeldingen. Fase unbanding methoden zouden daarom 
moeten worden overwogen [9]. 

Een andere interessante sequentie voor snelle B1 amplitudemeting is de 
zogenaamde DREAM sequentie (Dual Refocusing Echo Acquisition Mode) [10]. Deze 
techniek verschaft ook de transceive fase, maar het heeft een hogere T1 en T2 
afhankelijkheid vergeleken met de voor dit proefschrift gebruikte AFI sequentie. Om 
real-time reconstructie van de elektrische eigenschappen mogelijk te maken moeten 
bovengenoemde technieken verder worden onderzocht en verwerkt worden in 
bijvoorbeeld, hybride MR-Hyperthermie systemen die van real-time acquisitie van 
elektrische eigenschappen kunnen profiteren voor een nauwkeurige SAR bepaling. 

Onnauwkeurigheden in elektrische eigenschappen moeten worden vermeden bij de 
planning van hyperthermiebehandelingen. Op dit moment worden de verhoogde 
perfusie waarden, die zich voordoen onder hypertherme omstandigheden, al 
meegenomen in de planning. De temperatuurafhankelijkheid van de elektrische 
weefseleigenschappen moet ook in rekening worden gebracht in de plannings-systemen. 
In het algemeen wordt er een significante toename van de elektrische weefselgeleiding 
waargenomen bij verhoogde temperaturen. Voor spier is deze toename naar schatting 
2%/°C [11,12]. Dit levert verschillen van 10% of meer over het temperatuurbereik 
tijdens hyperthermie, dat vertaalt zich in schommelingen van 20% in de 
temperatuurverhoging wat klinisch relevant is omdat er een sterke relatie is tussen 
temperatuur en dosis in hyperthermie [13]. Idealiter, real-time updates van informatie 
over de elektrische eigenschappen tijdens hyperthermie zouden een nauwkeurigere 
online adaptieve planning opleveren. Dit kan worden bereikt in een hybride MR-
Hyperthermie systeem, een dergelijke combinatie biedt bovendien andere bruikbare 
beeldvormende functies zoals niet-invasieve temperatuur monitoring [14]. Een 
dergelijke combinatie kan ook een oplossing bieden voor enkele van de uitdagingen van 
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de huidige hyperthermie wat betreft positionering van de patiënt en 
orgaanvervormingen die kunnen verschillen ten opzichte van de vooraf gemaakte CT 
scan waarop de planning is gebaseerd. Momenteel wordt de CT uitgevoerd in dezelfde 
patiëntpositie als tijdens hyperthermie, echter orgaanvervorming wordt nog niet 
meegenomen in de huidige plannings-systemen. Deze factoren hebben gevolgen voor 
de betrouwbaarheid van de diëlektrische en thermische patiëntmodellen. Elke wijziging 
van de interne structuur van het patiëntmodel, die verschilt van het model waar de 
planning op gebaseerd is, veroorzaakt veranderingen in de temperatuurverdeling en kan 
verder leiden tot nieuwe ‘hot spots’ (lokale oververhitting) die niet door de plannings-
systeem waren voorspeld. Dit effect is meer significant in hyperthermiesystemen met 
een groter aantal antennes werkend op hogere frequenties [15]. 

Op dit moment worden hyperthermie plannings-systemen gebruikt waarmee de 
optimale antenne-instellingen worden berekend. Echter als gevolg van het optreden van 
ongewenste ‘hot spots’ die niet voorspeld zijn door het planningssysteem, moeten de 
antenne instellingen tijdens de behandeling door de behandelaar worden aangepast om 
deze hot spots te onderdrukken. De planning van de behandeling vooraf op basis van 
nauwkeurigere diëlektrische modellen verworven met EPT zouden nauwkeuriger 
voorspelling van de ernst en omvang van de hot spots bieden en daarmee helpen 
voorkomen dat dergelijke hot spots ontstaan tijdens de hyperthermie. Toekomstig 
onderzoek moet zich daarom richten op het voordeel van op EPT gebaseerde planning 
in een klinische setting. 
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