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88 Samenvatting 

X.X. I Achtergrond, Inleiding 
Hyperthermicc behelst het induceren van een gecontroleerde temperatuurstijging tot 40 a 46 
L'CC om zo in het lichaam van een patiënt met een oncologisch probleem een therapeutisch 
effectt ie bereiken. Bij de behandeling van tumoren is hel toepassen van alleen hyperthermic 
niett voldoende en daarom wordt dil meestal in combinatie met radiotherapie en of 
chemotherapiee toegepast. De effectiviteit van deze combinatiebehandeling is aangetoond in 
verschillendee klinische studies. Dit ondanks het feit dat de beoogde temperatuur van 
gemiddeldd 42 "C niet altijd gerealiseerd kon worden. Een positief verband tussen de hoogte 
vann de temperatuur en hel therapeutische resultaat is aangetoond. 
Inn hel Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is in 1979 een begin gemaakt 
mett liet behandelen van tumoren in het bekkengebied met behulp van hyperthermic. Sinds 
diee tijd is een groot aantal patiënten behandeld al dan niet in het kader van gerandomiseerde 
klinischee studies. Het systeem dat wordt gebruikt om de verwarming uit te voeren beslaat 
uitt vier tegenover elkaar geplaatste golfgeleiders die eleetromagnetische (EM) golven met 
eenn frequentie van 70 MHz uitzenden richting de patiënt (zie hoofdstuk 2 figuur 1 en 
hoofdstukk 4 figuur 1). Dit leidt lot een EM-veld in de patiënt. De EM-velden van de 
verschillendee golfgeleiders interfereren met elkaar en leiden tot een samengesteld EM-veld 
inn de patiënt. De mate waarin de energie in dit EM-veld wordt geabsorbeerd en waardoor 
dee patiënt opwarmt, wordt weergegeven door de "Specific Absorption Rate" (SAR); een 
hogeree SAR impliceert een grotere temperatuurstijging. De verdeling van het EM-veld en 
daaromm ook de SAR kan worden gemanipuleerd door de amplitude en fase van de door de 
golfgeleiderss uitgezonden EM-golven per golfgeleider aan te passen. Door deze amplitude-
enn fase-instelling aan te passen en gebruik te maken van de interferentie van de EM-velden 
kann het samengestelde EM-veld zo gefocuseerd worden dat een optimale SAR in het 
doelgebiedd verkregen wordt. Het hyperthermiesysteem in het AMC wordt "AMC-4 
waveguidee phased array" genoemd. In dit proefschrift is dit ook wel afgekort lot "AMC-4 
systeem". . 
Veell  inzicht is al verkregen uit eerder onderzoek in het AMC. In dit onderzoek is de 
verdelingg van de EM-energie die gerealiseerd kan worden met de golfgeleiders in kaart 
gebracht.. Dit is gedaan met behulp van "Licht Emitterende Diodes" (LED). Hiervoor is de 
LEDD geïntegreerd op een kleine antenne. De intensiteit van het licht uitgezonden door de 
LEDD is een maat voor de E M-veldsterkte (en daarmee de SAR). Om de interferentie van de 
EM-golvenn van de golfgeleiders te kunnen verifiëren moet ook de fase van de EM-veiden 
bekendd zijn. Om deze fase te meten, is samen met TNO een sensor ontwikkeld. Met behulp 
vann deze sensor zijn in hel centrale vlak van hel hyperthermiebehandelsysteem in een 
homogeenn fantoom de sterkte en de fase van het EM-veld bepaald voor de afzonderlijke 
golfgeleiders.. Vervolgens is voor verschillende amplitude- en fase-instellingen het 
verwachtee samengestelde EM-veld vergeleken met een meting van het samengestelde EM-
veld.. Het is vastgesteld dat de interferentie van de EM-velden in dit vlak verklaard kan 
wordenn op basis van de EM-veiden van de afzonderlijke golfgeleiders. Indirect is hiermee 
aangetoondd dat amplitude- en fase-instellingen van het hyperthermiesysteem 
reproduceerbaarr en slabiel zijn. 
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Parallell  aan de ontwikkeling van deze meettechnieken zijn ook computermodellen 
ontwikkeldd om EM-velden te berekenen. De noodzaak van deze ontwikkeling kan worden 
begrepenn doordat de interactie tussen EM-velden en de patiënt sterk varieert per orgaan of" 
weefseltype.. Deze heterogeniteit maakt het voorspellen van de verdeling van hel EM-veld 
(enn daarmee de SAR) lastig. Daarom zijn computermodellen onmisbaar om verbanden 
tussenn operationele parameters, waaronder de amplitude- en fase-instelling, van het 
hyperthermiesvsteemm en de gerealiseerde verdeling van de EM-energie vast te stellen. 

S.22 Samenvatting van dit proefschrift 

Hett onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven, heeft als doel gehad de 
behandelingenn met het AMC-4-systeem (en vergelijkbare systemen) te verbeteren en 
daardoorr de temperaturen tijdens behandeling ie verhogen. Het onderzoek kan in drie 
hoofdlijnenn verdeeld worden; 1) de ontwikkeling van een aan de hand van metingen 
gecontroleerdd hyperlhermie-SARplanningsysteem dat is gebaseerd op de "weak 
formulationn of the conjugate gradient FFT" (WF-CGFFT) methode, 2) het ontwikkelen van 
techniekenn om met behulp van het hyperthermïe-SARplanningsysteem de SAR-verdeling te 
optimaliserenn en 3) het toepassen van hel hyperthermic-SARplanningsysleem in het kader 
vann de ontwikkeling van een nieuw hypcrthermicbehandelsystecm. 
Dee ontwikkeling van het hyperthermie-SARplanningsysteem gebaseerd op de WF-
CGFFTmethodee is verdeeld in twee stappen: 1) de ontwikkeling van software om medische 
beeldinformatie,, de eigenschappen van het AMC-4systeem en de numerieke resultaten te 
verwerkenn en te bewerken en 2) het verzamelen van meetgegevens om het planningsysteem 
tee kunnen controleren en eventueel aan te passen. In hoofdstuk 2 worden de in stap 2 
beoogdee meetgegevens besproken om vervolgens in hoofdstuk 3 de overeenstemming 
tussenn de meetgegevens en de gegevens verkregen met het planningsysteem te bespreken. 
Ookk het ontwikkelen van technieken om met behulp van het hyperthermie-SARplanning 
systeemm de behandeling te optimaliseren kan in twee stappen worden verdeeld: 1) het 
ontwikkelenn van een optimalisatieprocedure waarbij de gemiddelde SAR in verschillende 
volumina.. zoals de tumor en het patiëntvolume, gebruikt kunnen worden en 2) het 
ontwikkelenn van een procedure om gebieden in de patiënt te specificeren waar mogelijk 
"hott spots" kunnen verschijnen. De SAR in deze gebieden wordt vervolgens opgenomen in 
dee optimalisatieprocedure. Deze stappen worden uitgewerkt in hoofdstuk 4 en 5. 
Nieuwee hyperthermiesystemen richten op een verbeterde aanpassing van de SAR-verdeling 
opp het doelgebied en het voorkomen van "hot spots". Dit wordt bereikt door het aantal FM-
brormenn en of de frequentie waarbij het systeem werkt, aan te passen. In hoofdstuk 6 
wordenn de voordelen van een nieuw hyperlhermiesysteem afgezet tegen het bestaande 
AMC-4systeem.. Hierbij wordt de frequentie van 70 MHz behouden maar wordt het aantal 
golfgelciderss verdubbeld. 

8.2.11 De liyperthemiie-SARplanningsoftware 

Dee hyperthermie-SARplanningsoftware is ontwikkeld op een werkstation (Silicon 
Graphics)) en bestaat uil 3 applicaties: !) een applicatie programma om medische 
beeldinformatiee te kunnen verdelen in weefseltypen. om de resolutie Ie verlagen vanwege 
geheugenbeperkingen,, om relevante (dié'leetrische) eigenschappen aan de weefseltypen toe 
tee kennen, om de beschrijving van de patiënt en het behandelsysteem samen te voegen en 
omm deze ueuevens klaar te zetten voor het berekenen van de EM-veldverdelirm: 2) een 

11 36 



Samenvattingg \an dit proefschrift 

applicatiee waarmee met behulp van de WF-CGFFTmethode de EM-veldverdeling in de 
patientt en in het hyperthermiebehandelsysteem uitgerekend wordt; 3) een programma om 
dee amplitude en fase van de EVl-velden van de afzonderlijke golfgeleiders toe te passen om 
eenn superpositie van deze EM-velden te kunnen berekenen en om de resultaten te 
verwerkenn en zichtbaar te maken. 
Dee applicatie waarmee met behulp van de WF-CGFFTmethode de EM-veldverdeling in de 
patiëntt en in het hyperthermiebehandelsysteem uitgerekend wordt, is ontwikkeld door de 
Technischee Universiteit Delft. De overige software is ontwikkeld in het AV1C. 

8.2.22 Meetgegevens om het hyperthennie-SARplanningsysteem te verifiëren. 

Dee EM-veldverdeling verkregen met de golfgeleiders van het AMC-4sysleem is al eerder 
bepaaldd in het transversale middenvlak van een sterk vereenvoudigd homogeen mode! van 
eenn patiënt (zie hoofdstuk 2 figuur 2). Deze data zijn tiitgebreid naar een tweede vlak. het 
sagittalee middenvlak, om zo data te verkrijgen waarmee het hyperthermie-
SARptanningsysteemm geverifieerd kan worden. Door dit tweede vlak in de metingen op te 
nemen,, kan ook de invloed van de afmeting van de waterbolus op de EM-veldverdeling 
bekekenn worden. De afmeting van deze waterbolus is van belang omdat in de kliniek vaak 
aann de rand van de bolus effecten (te sterke verwarming resulterend in pijn) optreden die de 
behandelingg van het eigenlijke doelgebied beperken. In hoofdstuk 2 worden de resultaten 
vann de metingen in beide vlakken van het homogene model (fantoom) gepresenteerd. De 
metingenn zijn uitgevoerd met de TNO-sensor zodat de amplitude en fase van het EM-veld 
gemetenn kunnen worden. De metingen zijn uitgevoerd voor een enkele "losse" goifgeleider 
enn een enkele goifgeleider maar dan werkelijk opgesteld in het AMC-4systeem. Fliermee 
zijnn data verkregen waarmee het hyperthermie-SARplanningsysteem geverifieerd kan 
worden.. Het vergroten van de boiusafmetingen is voordelig voor de EM-veldverdeling. Op 
basiss van deze resultaten is de afmeting van de waterbolus van het AMC-4systeem in de 
sagittalee richting vergroot van 30 cm naar 40 cm. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het 
verminderenn van het aantal pijnklachten en een toename van het vermogen dat maximaal 
kann worden toegepast om de tumor te verwarmen. 

8.2.33 Verificatie van het hyperthermie-SARplanningsysteem 

Dee nauwkeurigheid van het planningsysteem is van belang om te bepalen of resultaten 
toegepastt kunnen worden voor prospectieve SAR-planning voor de individuele patiënt. De 
nauwkeurigheidd wordt bepaald door 1) de nauwkeurigheid van de rekenmethode in 
gevallenn waarbij sprake is van substantieel diëlectrisch contrast en 2) de beschrijving van 
hett AMC-4systeem binnen de rekenmethode. De nauwkeurigheid van de rekenmethode is 
acceptabell  voor een testcase waarbij het EM-veld wordt berekend in een gelaagde bol 
bestraaldd door een vlakke EM-golf. De beschrijving van het AMC-4systeem binnen de 
rekenmethodee is geverifieerd door gemeten en berekende EM-veldgegevens te vergelijken. 
Dee vergelijking is uitgewerkt in hoofdstuk 3 waarbij gebruik gemaakt is van de 
meetgegevenss gepresenteerd in hoofdstuk 2. De meetresultaten en rekenresultaten zijn 
beidee genormaliseerd in het centrum van het fantoom (amplitude - 100%. fase - 0 graden). 
OpOp basis van de gepresenteerde iso-amplitude- en fasecontouren in de figuren 3-5 en de 
profielenn in de figuren 6-8 in hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd dat de EM-veldgegevens 
kwalitatieff  overeenstemmen. Fr worden echter ook grote verschillen gevonden die oplopen 
lott 30% in de amplitude en 90 graden in de fase. De overeenstemming is slecht voor de fase 
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vann de radiale component van hei EM-veld. Dat de grote verschillen vooral voorkomen aan 
dee randen van het beschouwde fantoom wordt duidelijk wanneer de vergelijking wordt 
beperktt tot een gebied van 20 x 20 em: gecentreerd t.o.v. het centrum van het fantoom. In 
ditt gebied is de overeenkomst van hel EM-veld van een enkele golfgeleider beter dan 12% 
voorr de amplitude en binnen 15 graden voor de fase, Indien de golfgeleider is opgesteld in 
hett AMC-4systcem stijgen de verschillen voorde amplitude met 5 - 10V 
Geconcludeerdd wordt dal het hypeilhermie-SARplanningsysteem het EM-veld in het AMC-
4systeemm kwalitatief goed beschrijft. Het planningsysteem kan gebruikt worden voor 
prospectievee planning, waarbij op basis van de planningresultaten een startinstelling 
bepaaldd kan worden, die dan wel suboptimaal is. maar waarmee bij de start van de 
behandelingg al rekening is gehouden met probleemgebieden ("hot spots"). Ook is de 
nauww keurigheid voldoende om het planningsysteem te gebruiken bij de analyse van nieuwe 
apparatuur. apparatuur. 

8.2.44 Optimalisatie van de SAR-verdeling 

Dee hyperlhermiesystemen die gebruik maken van een aantal EM-velden om de patiënt te 
verwarmenn hebben de mogelijkheid om de SAR-verdeling te manipuleren door middel van 
dee amplitude- en fase-instelling. Tijdens de behandeling moeten deze amplitude en fase 
instellingg zo gekozen worden dat zonder ongewenste neveneffecten de tumor optimaal 
verwarmdd wordt. Het vinden van de optimale instelling op basis van intuïtie is lastig door 
dee complexe interactie tussen EM-veld en patiënt. Door de EM-velden te berekenen kan de 
SAR-verdelingg in de patiënt geoptimaliseerd worden om zo de optimale amplitude- en fase-
insiellingg te bepalen. In hoofdstuk 4 wordt een procedure om deze SAR-verdeling te 
optimaliserenn gepresenteerd. De procedure maakt gebruik van de gemiddelde SAR als 
functiee van de amplitude- en fase-instelling. De SAR-functie geldt voor volumina van 
arbitrairee grootte zoals een enkel basisvolumeelement uit het rekenvolume (voxel), het 
tumorvolumee of het gehele rekenvolume. Hierdoor is het niet nodig dat bij iedere 
optimalisatiestapp de SAR in ieder voxel binnen een volume dat bestaat uit meerdere voxels 
bepaaldd moet worden. De functie bestaat uit de sommatie van N: termen waarbij N gelijk is 
aann het aantal golfgeleiders van hel hyperthermiesyslecm. Elke term is slechts afhankelijk 
vann de amplitude- en fase-instelling en bevat coëfficiënten die eenmalig bepaald moeien 
worden.. Deze coëfficiënten verdisconteren de middeling van de SAR over de voxels binnen 
hell  beschouwde volume. De time lies kunnen worden toegepast in verschillende beschikbare 
optimalisatieroutiness en maken het mogelijk om de gemiddelde SAR in een bepaald 
volumee te beperken bij hel optimaliseren van de gemiddelde SAR in de tumor. Als 
voorbeeldd is dit gedaan op basis van de gegevens van een patiënt. Er is gebruik gemaakt 
vann het spreadsheet programma MS-Excel en de "oplosser^-mvoegtoepassing om de ratio 
tussenn de gemiddelde SAR in de tumor en de gemiddelde SAR in de gehele patiënt te 
maximaliseren.. De benadering is dat de verwarming van de tumor het efficiëntst gaat indien 
dee gemiddelde SAR buiten de tumor zo laag mogelijk gehouden wordt. Laag houden van 
dee gemiddelde SAR buiten de tumor garandeert echter niet dal er geen locaties voorkomen 
waarr de SAR hoger is dan in de tumor. Daarom is als voorwaarde meegenomen dat de 
gemiddeldee SAR op een aantal kritische plaatsen niet boven de gemiddelde SAR in de 
tumorr mag uitkomen. Dit leidt onmiddellijk tol een verhoogde gemiddelde SAR buiten de 
lumorr en dus een lagere efficiëntie. Bovendien verschijnen andere locaties met een SAR 
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hugei""  dan de SAR in de tumor. I let toevoegen van deze locaties aan de al beschouwde 
locatiess leidt tot een andere optimale amplitude- en fase-instelling. Dit illustreert liet belang 
omm alle locaties te specificeren waar potentieel de SAR ie hoog kan worden. 
Inn hoofdstuk 5 wordt een procedure gepresenteerd om alle locaties waar potentieel de SAR 
tee hoog kan worden te specificeren en in beeld te brengen. Deze locaties worden verder 
potentiëlee "hot spots" genoemd. De procedure heeft als uitgangspunt dat het 
hyperthermiesysteemm met een vast vermogen de patiënt verwarmt, ongeacht de werkelijke 
amplitudee en fase instelling. Op iedere locatie wordt, gegeven dit vaste \ennogen. bepaald 
watt de maximale SAR is. Locaties waar de SAR een bepaalde SAR-waarde, hel 
selectieniveau,, overschrijdt, worden als potentiële "hol spots" beschouwd. Selcetieniveaus 
vann 3 tot 6 maal de maximale SAR in de tumor zijn toegepast. De bepaling van een 
sclectienivcauu op deze wijze is arbitrair. Op deze manier kan wel bepaald worden welke 
locatiess moeten worden meegenomen bij het optimaliseren van de SAR in de tumor. Van 
eenn drietal verschillende oplimalisatiemethodcn blijkt het maximaliseren van de SAR in de 
tumorr onder de voorwaarde dat de SAR in de potentiële "hot spots" niet hoger is dan het 
selectieniveau,, het meest efficiënt. 

8.2.55 Analyse van een nieuwe hyperthermiesysteem 

Mett het AMC-4systeem zijn voor een aantal tumorlocaties goede klinische resultaten 
behaald.. Desondanks wordt er gewerkt aan een nieuw behandelsysteem. Hierbij is het doel 
dee verwarming te verhogen van centraal-in-de-patiënt-gelegen doelgebieden ten opzichte 
vann meer perifeer-, tegen-de-huid-gelegen gebieden. Ook wordt beoogd de SAR-verdeling 
inn de richting van de as van hel hyperthermiesysteem te kunnen beïnvloeden. Voor 
hyperthermiesystemenn die sterk lijken op het AMC-4sysleem is gebleken dat het uitbreiden 
vann het aantal HM-bronnen kan leiden tot een verhoogde tumortemperatuur. 
Inn het AMC is gekozen voor een nieuw behandelsysteem dat bestaat uit twee AMC-4ringen 
diee achter elkaar zijn geplaatst (zie hoofdstuk 6 figuur 1), In hoofdstuk 6 wordt 
geanalyseerdd welke voordelen een dergelijk AMC-Ssysteem biedt ten opzichte van het 
AMC-4systeem.. Hierbij is de afstand tussen de twee AMC-4ringen en de afmeting van de 
apertuurr van de golfgeleider als parameter geïntroduceerd. Voor verschillende waarden 
voorr deze parameters is met het hyperthermie-SARplanningsysteem het EM-veld in een 
cilindrisehh homogeen fanloom bepaald. Vervolgens zijn de optimale amplitude- en fase-
instellingg bepaald voor een aantal fictieve doelgebieden langs de as van het 
hyperthermiesysteem.. Analyse van de voordelen is gebaseerd op de FWHM-w aarde van de 
SARR langs een profiel over de as van het AMC-4- en AMC-8sysleem en de fractie tussen 
dee maximale SAR op de rand van het fantoom en de SAR op de locatie van het doelgebied. 
Sratu,.. De FW HM-waarde is een maat voor het verwarmde volume. Hen lagere Sratul geeft 
aann dat een centraalgelegen doelgebied beter verwarmd kan worden; bij een gelijkblijvende 
maximalee SAR op de rand van het fantoom, wordt bij een lagere Sr.„K1 de SAR in het 
doelgebiedd hoger. 

Hett doelgebied kan door het AMC-8systeem beter worden verwarmd (de Sr;i(K, is lager) dan 
doorr het AMC-4sysleem indien de twee ringen van het AMC-8sysieem voldoende dicht bij 
elkaarr geplaatst worden: tol afstanden tussen beide ringen van 7.5 cm is de SrLit]n 

aanmerkelijkk beter. Indien de ringen op 4.5 cm van elkaar geplaatst worden, is de Srj.„, lager 
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voorr het AMC-Ssystccm dan \ oor liet AMC-4systeem zolang de effectieve apertuur van het 
AMC-Ksysteemm groter is dan de apertuur van het AMC-4systeem. De grootste verbetering 
{dee laagste waarde voor S,,lUo ) wordt \erkregen mei de twee ringen van liet AMC-8systeem 
opp 4.5 cm van elkaar en met dezelfde afmeting van de apertuur van de golfgeleiders als 
voorr het AMC-4sysleem. In dit geval wordt, bij een gelijk blijvende maximale SAR op de 
randd van het fantoom, de SAR in het doelgebied voor het AMC-Ksysteem 1,6 keer de SAR 
inn het doelgebied voor het AMC-4systeem. Bij een gelijkblijvende SAR in het doelgebied 
iss de maximale SAR op de rand van hei fantoom voor het AV1C-8sysleem 0.6 keer die voor 
hett AMC-4systeem. 
Inn het AMC-8systeem wordt de effectieve apertuur bijna verdubbeld waardoor het volume 
datt verwarmd wordt ook 50% groter wordt. Dit zou ook nog tot een wat homogenere 
temperatuurr in het doelgebied kunnen leiden omdat bloed dat het gebied instroomt beter is 
voorverwarmd.. Verwacht wordt dat het AMC-8systeem ook bij klinische toepassing zal 
leidenn tot een relatieve verhoging van de SAR in het doelgebied, en hiermee samenhangend 
eenn verhoging van de gerealiseerde temperatuur. 

8.33 Huidige status en toekomstige ontwikkelingen. 

Hett in dit proefschrift beschreven hyperthermie-SARplanningsysteem is veeleisend wat 
betreftt computer-reken-tijd en geheugen. Het is daardoor moeilijk om binnen de periode 
russenn diagnostische beeldvorming en eerste behandeling een volledige planning uit te 
voeren.. Hierdoor is in feite alleen "post treatments-planning mogelijk. 
Zonderr significante verandering in de nauwkeurigheid waarmee het AMC-4systeem 
gemodelleerdd wordt, is de "Finite Difference Time Domain" (FDTD) methode in 
samenwerkingg met de radiotherapieafdeling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
(UMCU)) op de afdeling geïntroduceerd. Hiermee is binnen kortere tijd en mei hogere 
resolutiee hyperthermie-SARplanning mogelijk. 
OpOp basis van de SAR-verdeling in de patiënt kan de temperatuurverdeling worden 
uitgerekend.. Hiervoor zijn verschillende thermische modellen ontwikkeld waaronder ook 
modellenn die rekening houden met het thermische (koelende of verwarmende) effect van 
hett bloed in de bloedvaten. In welke mate deze effecten een rol spelen in de grote volumina 
diee met regionale hyperthermic worden verwarmd is nog niet duidelijk. Een ander probleem 
datt geldt voor alle thermische modellen is de waarde en nauw keurigheid van de thermische 
eigenschappenn van de patiënt. 
Inn de modellen die geen rekening houden met bloedvaten is het mogelijk om de 
afhankelijkheidd van de temperatuur verdeling van de SAR. en dus van de amplitude- en 
fase-instelling.. expliciet te maken. Hierdoor is het mogelijk om met 
optimalisatieproceduress de amplitude- en fase-instelling te bepalen waarbij de 
temperatuurverdelingg optimaal is. Binnen de samenwerking tussen het AMC en het UMCU 
iss op basis hiervan een optimalisatieprocedure geïmplementeerd waarmee de amplitude- en 
fase-instellingg bepaald kan worden voor een temperatuurverdeling met CT-resolutie. 
Tijdenss een hyperthermiebehandeling is het van belang om de temperatuur in de patiënt te 
registreren.. Ten eerste om zo goed mogelijk de beoogde temperatuur van 40 44 "C te 
realiserenn en vast ie houden en ten tweede om de kwaliteit van de behandeling te 
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kwantificerenn in termen van thermische dosis. Deze temperatuurregistratie moet gedurende 
dee gehele behandeling plaats vinden omdat de patiënt fysiologisch reageert op de 
temperatuurstijging:: diëlcctrische eigenschappen veranderen enigszins en de bloedstroom 
kann sterk veranderen. De registratie wordt van oudsher gedaan met temperatuursensoren. 
Mett deze sensoren wordt bij voorkeur in ieder geval dichtbij of in de tumor maar op een 
beperktt aantal locaties de temperatuur gemeten. Momenteel worden deze sensoren vrijwel 
alleenn nog intra-luminaal gebruikt omdat het invasieve gebruik vaak leidt tot toxiciteit. 
Nadeell  van het intra-luminaal gebruik van de temperatuursensoren is het slechte en niet 
reproduceerbaree thermische contact dat deze sensoren met het lumen hebben. In een klein 
aantall  instituten gebeurt dit ook met behulp van MR-thermografie. Met deze (voor 
hyperthermic)) nieuwe techniek kan met hoge resolutie een drie dimensionale (3D) 
temperaluurverdelingg in de patiënt bepaald worden. Om deze techniek te kunnen toepassen 
moett het hyperthermicsysteem compatibel zijn met hel MR-systeem. Dit vereist grote 
aanpassingenn of een volledig nieuw ontwerp. Een fundamenteel probleem is dat zowel de 
temperatuurr als de hoeveelheid zuurstof het MR-signaal beïnvloeden. De hoeveelheid 
zuurstoff  in een bepaald volume verandert tijdens de hyperthermiebehandeiing doordat de 
bloedstroomm verandert. Hierdoor stemmen temperaturen gemeten met MR-thermografie en 
temperatuursensorenn niet altijd overeen. 

Momenteell  kunnen er twee typen regionale hypert he rm ie systemen onderscheiden worden; 
dee systemen waarmee ook MR-thermografie bedreven kan worden en de systemen 
waarmeee temperatuurinformatie met temperatuursensoren verkregen moet worden. 
Aangenomenn dat MR-thermografie in de hyperthermiesetting accuraat is. is het mogelijk 
omm door middel van een controle/feedback-loop op ongewenste veranderingen in de 3D-
temperatuurverdelingg te reageren. Cruciaal hierbij is of het hyperthermicsysteem de SAR-
verdelingg voldoende aan kan passen om te reageren op de actuele temperatuurverdcling en 
temperatuurvariatiess op een cm-schaat. Het kwantificeren van de behandeling in termen 
vann thermische dosis is op basis van de 3D-temperatuurverdeling gedurende de 
behandelingg eenvoudig. 
Dee systemen zonder MR-thermografie zijn afhankelijk van het beperkte aantal 
temperatuursensorenn die in het algemeen intra-luminaal geplaatst worden. De gegevens van 
dezee sensoren in combinatie met een berekende 3D-tempcratuurverdeling zullen moeten 
leidenn tot de amplitude- en fase-instelling voor de optimale behandeling. Ook in dit geval 
geldtt dat het hyperthenniesystccm in staat moet zijn om de SAR-verdeling voldoende aan 
tee passen om de gewenste temperatuurverdcling te realiseren. De vraag is dan of dit leidt tot 
eenn 3D-temperatuurverdeling die essentieel anders is dan de verdeling die wordt verkregen 
mett MRI-feedback. 
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