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SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  

 Het werk dat in dit proefschrift is samengevat had als doel 

om nieuwe MRI sequenties te ontwikkelen en te evalueren voor een 

verbeterde detectie en karakterisatie van focale leverletsels. In het 

bijzonder werd de aandacht gericht op de detectie van kleine 

(<10mm) focale leverletsels. De resultaten van dit onderzoek tonen 

dat de SS SE-EPI sequentie beschouwd kan worden als de nieuwe 

referentie voor de detectie van focale leverletsels. Voor de 

karakterisatie van focale leverletsels lijkt de berekening van D, f and 

ADClow met behulp van de SS SE-EPI sequentie veelbelovend om het 

aantal leverbiopsies in de toekomst te verminderen. De in dit 

proefschrift voorgestelde 4D THRIVE sequentie (voor perfusie MRI) 

en de berekende parametrische mappen kunnen gebruikt worden om 

de karakterisatie van focale leverletsels te verbeteren. Verder moet 

uitgebreid proefdier-onderzoek worden verricht alvorens 

magnetoliposomen voor menselijk gebruik ontwikkeld kunnen 

worden. De magnetoliposomen-versterkte T1-gewogen MRI 

experimenten die in dit proefschrift worden besproken, beschikken 

mogelijk over het potentieel om colorectale levermetastasen 

(leveruitzaaiingen) beter te karakteriseren en om 

opvolgingsonderzoeken tijdens een behandeling uit te voeren. 

 

 In hoofdstuk 2 werd een prospectieve vergelijking 

uitgevoerd tussen een ademhalings-getriggerde (RT) FS T2w TSE en 

een ademstop (BH) FS T2w TSE sequentie voor de evaluatie van 

focale leverletsels. Beide T2w TSE sequenties werden in 40 patiënten 

die verdacht waren voor colorectale levermetastasen uitgevoerd. 

 Een kwalitatieve analyse werd uitgevoerd met betrekking tot  

beeldkwaliteit, zichtbaarheid van letsels, diagnostisch vertrouwen, en 

artefacten gebruik makend van two-tailed Wilcoxon signed-ranks 
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testen. Een kwantitatieve analyse werd uitgevoerd met betrekking 

tot de contrast-ruis verhouding van letsels ten opzichte van 

leverweefsel met behulp van een two-tailed Student’s t-test. Voor 

hemangiomen werd opvolgingsbeeldvorming als referentie-

standaard gebruikt. Bij één patiënt werd een weefsel-diagnose 

bekomen door een percutane biopsie uit te voeren bij één 

hemangioom. Voor levermetastasen werden chirurgie, biopsie en/of 

opvolgingsbeeldvorming gebruikt als de referentie-standaard. 

 Achtenzeventig levermetastasen en zevenenveertig 

leverhemangiomen werden gedetecteerd met behulp van beide FS 

T2w TSE sequenties. Zeven levermetastasen, twee 

leverhemangiomen <10mm en drie levermetastasen met een 

diameter tussen 10-20mm die gedetecteerd werden op RT FS T2w 

TSE werden enkel retrospectief gedetecteerd op BH FS T2w TSE. 

Vanuit kwalitatief oogpunt presteerde RT FS T2w TSE significant (p < 

0.05) beter in vergelijking met BH FS T2w TSE voor wat betreft 

beeldkwaliteit, zichtbaarheid van letsels, diagnostisch vertrouwen, en 

artefacten. De gemiddelde contrast-ruis verhouding van alle focale 

leverletsels, de gemiddelde contrast-ruis verhouding van alle focale 

leverletsels <10mm en de gemiddelde contrast-ruis verhouding 

tussen leverhemangiomen en levermetastasen was significant beter 

door gebruik te maken van de RT sequentie in vergelijking met de 

BH sequentie. 

 We concludeerden dat de RT FS T2w TSE sequentie beter 

presteerde dan de BH FS T2w TSE sequentie voor de detectie en 

karakterisatie van focale leverletsels in deze studie. 

 

 In hoofdstuk 3 werd een diffusie-gewogen ademhalings-

getriggerde SS SE-EPI sequentie door middel van vier b-waarden 

(b=0, b=20, b=300, b=800s/mm2) en een T2w SS TSE sequentie bij 
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patiënten met focale leverletsels prospectief vergeleken. Er was 

bijzondere interesse voor de detectie van kleine (<10mm) focale 

leverletsels. 

 Vierentwintig patiënten ondergingen een routine MRI 

onderzoek. De vijf sequenties (SS SE-EPI door middel van vier b-

waarden (b=0, b=20, b=300, b=800s/mm2) en T2w SS TSE) 

werden vanuit kwalitatief oogpunt vergeleken voor wat betreft 

beeldkwaliteit, zichtbaarheid van letsels, en artefacten. Een 

kwantitatieve analyse werd uitgevoerd voor de identificatie van 

letsels en voor de contrast-ruis verhouding van letsels ten opzichte 

van leverweefsel. Sub-groep analyses werden uitgevoerd voor 

verschillende soorten letsels met verschillende grootte. Sequenties 

werden vergeleken door middel van RIDIT en Kruskal-Wallis. De 

referentie-standaard betrof chirurgie en/of opvolgingsonderzoek. 

 De referentie-standaard toonde 36 levercysten, 53 

hemangiomen, en 40 metastasen. De beste beeldkwaliteit (p<0.05) 

werd bekomen met T2w TSE en de beste zichtbaarheid van letsels 

(p<0.05) met T2w TSE voor levercysten en SS SE-EPI DWI 

(b=20s/mm2) voor leverhemangiomen en levermetastasen. 

Beeldartefacten waren het kleinste (p<0.05) met T2w TSE. T2w TSE 

was de beste sequentie (p<0.05) voor het identificeren van 

levercysten en SS SE-EPI DWI (b=20s/mm2) voor 

leverhemangiomen en levermetastasen. De contrast-ruis 

verhoudingen van letsels ten opzichte van leverweefsel waren het 

hoogste op T2w TSE voor levercysten en SS SE-EPI DWI voor 

leverhemangiomen en levermetastasen (p<0.05). 

We concludeerden dat de SS SE-EPI DWI sequentie (in het 

bijzonder b-waarde 20s/mm2) een veelbelovende sequentie is voor 

de detectie van kleine (<10mm) focale leverletsels. 
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 In hoofdstuk 4 werd de toegevoegde waarde van D, f and 

ADClow voor het onderscheiden van levermetastasen en 

leverhemangiomen prospectief onderzocht. Deze metingen waren 

gebaseerd op een ademhalings-getriggerde hoge-resolutie BB SS 

SE-EPI sequentie. 

 Vijfentwintig patiënten die verdacht waren voor colorectale 

levermetastasen werden in deze studie geïncludeerd. Verschillende 

b-waarde beelden werden vergeleken voor wat betreft de 

zichtbaarheid van letsels, beeldkwaliteit en artefacten door middel 

van RIDIT en Student’s t-test. D, f, and ADClow waarden werden 

berekend. De Pearson correlatie coëfficiënt werd gebruikt voor de 

vergelijking van de interobserver variabiliteit. De referentie-

standaard betrof chirurgie, biopsie en/of opvolgingsonderzoek. 

De referentie-standaard toonde een totaal van 106 focale 

leverletsels (67 metastasen en 39 hemangiomen). De beste 

zichtbaarheid van letsels (p<0.05) werd bekomen met de BB SS SE-

EPI sequentie (b=0s/mm2 en b=10s/mm2); de beste beeldkwaliteit 

(p<0.05) met b=10s/mm2. Beeldartefacten waren het minst 

aanwezig (p<0.05) met b=0s/mm2. Indien alle letsels als één geheel 

beschouwd werden, dan was de ware diffusie coëfficiënt D voor 

levermetastasen (Dmet) significant (p<0.05) lager dan de ware 

diffusie coëfficiënt D voor leverhemangiomen (Dhem); de perfusie 

fractie f voor levermetastasen (fmet) en ADC waarde die berekend 

werd met behulp van beelden zonder en met lage MPGs (ADClow) 

voor levermetastasen (ADClow met) waren significant (p<0.05) hoger 

dan de perfusie fractie f voor leverhemangiomen (fhem) en ADC 

waarde die berekend werd met behulp van beelden zonder en met 

lage MPGs (ADClow) voor leverhemangiomen (ADClow hem). Alle 

Pearson correlaties waren statistisch significant op 0.01 niveau. 
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We concludeerden dat de BB SS SE-EPI sequentie een nuttige 

sequentie is om te helpen een onderscheid te maken tussen 

levermetastasen en leverhemangiomen. De berekening van D, f and 

ADClow levert nuttige bijkomende informatie bij het onderscheiden 

van levermetastasen en leverhemangiomen. 

 

In hoofdstuk 5 werd een SS SE-EPI sequentie door middel 

van b=0, 10, 150, 400 s/mm2 prospectief vergeleken met standaard 

MRI sequenties voor en na (pre- en post-SPIO) SPIO-injectie voor de 

detectie en karakterisatie van focale leverletsels. Patiënten verdacht 

voor metachrone levermetastasen van colorectale kanker werden 

geëvalueerd met bijzondere aandacht voor kleine (<10mm) focale 

leverletsels. 

Een totaal van 25 patiënten die verdacht waren voor 

colorectale levermetastasen werden geïncludeerd. Het aantal 

gedetecteerde focale leverletsels werd geëvalueerd. De 

beeldkwaliteit werd vergeleken tussen de SS SE-EPI sequentie en 

post-SPIO (T1w FS GE, T2w TSE en T2* GE) sequenties met behulp 

van RIDIT. Focale leverletsel karakterisatie werd uitgevoerd voor de 

SS SE-EPI sequentie en voor alle standaard sequenties pre- en post-

SPIO. De referentie-standaard betrof chirurgie, biopsie en/of 

opvolgingsonderzoek. 

De referentie-standaard toonde 25 leverhemangiomen en 70 

levermetastasen. De beste letsel detectie (p<0.05) werd bekomen 

met de SS SE-EPI sequentie (b=10s/mm2). De beste beeldkwaliteit 

(p<0.05) werd bekomen met de post-SPIO T1w GE en T2w TSE 

sequentie. Letsel karakterisatie met behulp van alle standaard MRI 

sequenties pre- en post-SPIO presteerde het beste in vergelijking 

met de SS SE-EPI sequentie. 
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Deze voorlopige studie toonde het potentieel aan van de SS 

SE-EPI sequentie als een op-zichzelf-staande (autonome) 

sequentie voor de detectie van leverhemangiomen en 

levermetastasen in vergelijking met SPIO-versterkte 

beeldvorming. Standaard sequenties pre- en post-SPIO waren 

nodig voor de kwalitatieve karakterisatie van leverletsels. 

 

In hoofdstuk 6 werd een prospectieve vergelijking gemaakt 

tussen FDG-PET/CT onderzoek en MRI onderzoek (inclusief een niet-

contraststof-versterkte SS SE-EPI sequentie en een SPIO-versterkt 

MRI onderzoek) voor de detectie van colorectale levermetastasen. 

Vierentwintig opeenvolgende patiënten met gekende of 

vermeende levermetastasen werden onderzocht met zowel MRI en 

FDG-PET/CT. Histopathologisch onderzoek of beeldvormend 

opvolgingsonderzoek werden gebruikt als referentie-standaard. 

Zevenenzeventig metastasen werden gedetecteerd. Bij 9 

patiënten leverden MRI onderzoek en PET/CT onderzoek concordante 

resultaten. De sensitiviteit voor respectievelijk de niet-contraststof-

versterkte SS SE-EPI sequentie, MRI onderzoek zonder SS SE-EPI 

sequentie en FDG-PET/CT onderzoek bedroeg respectievelijk 100% 

(p = 9.10-10 ten opzichte van PET onderzoek, p = 8.10-3 ten opzichte 

van MRI onderzoek zonder SS SE-EPI sequentie), 90% (p = 2.10-7 

ten opzichte van PET onderzoek) en 60%. PET/CT sensitiviteit daalde 

significant bij afnemende letselgrootte, van 100% voor letsels groter 

dan 20mm (identiek ten opzichte van MRI onderzoek), naar 54% 

voor letsels tussen 10 en 20 mm (p = 3.105 ten opzichte van de SS 

SE-EPI sequentie), tot 32% voor letsels onder de 10 mm (p = 6.10-5 

ten opzichte van de SS SE-EPI sequentie). De positieve predictieve 

waarde van PET onderzoek en MRI onderzoek was 100%. 
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We concludeerden dat MRI onderzoek, in het bijzonder de 

niet-contraststof-versterkte SS SE-EPI sequentie, zowel een goede 

sensitiviteit alsook positieve predictieve waarde heeft voor de 

detectie van colorectale levermetastasen. De  sensitiviteit van MRI 

onderzoek is beter dan deze van FDG-PET/CT onderzoek, in het 

bijzonder voor kleine leverletsels. 

 

 In hoofdstuk 7 werd een prospectieve vergelijking gemaakt 

met betrekking tot de zichtbaarheid van letsels en beeldkwaliteit 

tussen een SS SE-EPI DWI sequentie voor, onmiddellijk na en 5 

minuten na IV injectie van SPIO voor de detectie en karakterisatie 

van focale leverletsels. Voor een vergelijking van de SS SE-EPI 

sequentie met betrekking tot letsel detectie en karakterisatie, 

werden aanvullend niet-contraststof-versterkte en post-SPIO T2w 

TSE sequenties uitgevoerd. 

 Vijfentwintig patiënten met gekende focale leverletsels die 

moeilijk karakteriseerbaar waren met behulp van echografie (US) 

en/of CT scan (CT) of patiënten die verdacht waren voor colorectale 

levermetastasen werden geïncludeerd. Letsel detectie en 

karakterisatie werden vergeleken tussen de SS SE-EPI DWI en T2w 

TSE sequentie (voor beide protocollen: niet-contraststof-versterkt en 

post-SPIO) door middel van 2-zijdige Fisher’s Exact Test.  

Beeldkwaliteit en zichtbaarheid van letsels werd vergeleken voor de 

SS SE-EPI DWI sequentie (niet-contraststof-versterkt en post-SPIO) 

met behulp van RIDIT. De referentie-standaard betrof chirurgie, 

biopsie en/of opvolgingsonderzoek. 

De referentie-standaard toonde verschillende soorten van 

goedaardige en kwaadaardige focale leverletsels (7 hemangiomen, 

6 adenomen en 5 focale nodulaire hyperplasieën, 40 colorectale 

metastasen en 3 hepatocellulaire carcinomen). De beste letsel 
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detectie (p<0.05) werd bekomen met de niet-contraststof-

versterkte SS SE-EPI DWI sequentie. De letsel karakterisatie was 

het beste met behulp van de T2w TSE sequentie. De beste 

beeldkwaliteit en de beste zichtbaarheid van letsels (p<0.05) werd 

bekomen met de niet-contraststof-versterkte SS SE-EPI DWI 

sequentie. 

We concludeerden dat de niet-contraststof-versterkte SS 

SE-EPI DWI sequentie de meest accurate sequentie was voor de 

detectie van focale leverletsels. De SS SE-EPI DWI sequentie (niet-

contraststof-versterkt en post-SPIO) in deze studie was niet nuttig 

voor de karakterisatie van focale leverletsels. 

 

In hoofdstuk 8 werd een prospectieve evaluatie uitgevoerd 

van een nieuw ontwikkelde perfusie-beeldvormingssequentie (4D 

THRIVE) met behulp van 3T MRI onderzoek. Perfusie-beeldvorming 

van de volledige lever aan hoge temporele en spatiale resolutie 

door middel van een 4D THRIVE sequentie werd geëvalueerd. De 

karakterisatie van focale leverletsels door middel van 

parametrische mappen werd ook geëvalueerd. 

Vijftien patiënten die verdacht waren voor colorectale 

levermetastasen werden geïncludeerd. Een kwalitatieve en 

kwantitatieve evaluatie (Regio-van-Interesse (ROI) plaatsing rondom 

volledige focale leverletsels) van de parametrische mappen werd 

uitgevoerd voor alle gedetecteerde focale leverletsels. De referentie-

standaard betrof chirurgie met histopathologisch onderzoek of 

opvolgingsbeeldvorming. RIDIT analyse werd gebruikt voor de 

evaluatie van de kwalitatieve resultaten en 2-tailed student’s t-test 

voor de evaluatie van de kwantitatieve resultaten. 

In totaal werden 29 levermetastasen, 17 leverhemangiomen 

en 4 focale nodulaire hyperplasieën geëvalueerd met behulp van de 
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4D THRIVE sequentie. Kwalitatieve analyse van de parametrische 

mappen resulteerde in significante verschillen voor ring-aankleuring 

en letsel-heterogeniciteit bij het vergelijken van levermetastasen 

met goedaardige focale leverletsels (leverhemangiomen en focale 

nodulaire hyperplasieën). Een kwantitatieve analyse van de 

parametrische mappen bij het vergelijken van levermetastasen, 

leverhemangiomen en focale nodulaire hyperplasieën resulteerde in 

niet-significante verschillen voor de perfusie-parameters Kep en Kel. 

We concludeerden dat de 4D THRIVE sequentie het 

potentieel heeft voor perfusie-beeldvorming van de volledige lever 

aan hoge temporele en spatiale resolutie met de mogelijkheid tot 

berekenen van parametrische mappen. Een kwalitatieve evaluatie 

was accuraat voor het onderscheiden van kwaadaardige en 

goedaardige focale leverletsels. ROI plaatsing rondom volledige 

focale leverletsels was niet nuttig voor de kwantitatieve 

differentiatie van kwaadaardige en goedaardige focale leverletsels. 

 

In hoofdstuk 9 werd de mogelijkheid geëvalueerd om 

fosfolipiden, afgeleid met een metaal complexerende component, te 

incorporeren in een magnetoliposomen (MLs) bedekking en om de 

hieruit resulterende nanocolloïden met gadolinium-ionen te 

bedekken. Het hoofddoel van deze studie bestond erin om een 

bewijs te leveren dat het mogelijk is om een krans van lanthanide-

ionen te vervaardigen bovenop MLs met een grootte in de nano-

dimensie. 

Kleine unilamellaire fosfolipide-vesikels, die het PE-DTPA 

conjugaat als één van de bouwstenen bevatten, werden vervaardigd. 

De mogelijkheid van deze colloïden om een complex te vormen met 

gadolinium-III-ionen aan het oppervlak van zowel de binnen- als 

buitenlaag van deze dubbellaag werd geverifieerd door middel van 
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een colorimetrische methode met Arsenazo III als een kleurstof-

indicator. 

Op het moment van incubatie van deze met MLs 

gefunctionaliseerde vesikels, ttz. nanometer-grote magnetiet-kernen 

die ingekapseld zijn in een fosfolipiden-dubbellaag, sijpelt PE-DTPA 

in de ML-bedekking. De PE-DTPA inhoud kon nauwkeurig afgeregeld 

worden door de conjugaat concentratie in de donor vesikels te 

variëren. In de toegepaste experimentele omstandigheden, werden 

tot 500 Gd3+ ionen per ML colloïd geïmmobiliseerd. 

We concludeerden dat het mogelijk was om een krans van 

lanthanide-ionen te vervaardigen bovenop MLs met een grootte in de 

nano-dimensie. De hieruit resulterende ML-Gd3+ complexen zouden 

wel eens een groot potentieel kunnen hebben, bijvoorbeeld als een 

nieuwe MRI contraststof. 

 

Magnetoliposomen hebben een uitgesproken signaal-

versterkend effect op T1-gewogen (T1w) beelden van de lever 

hetgeen voordelig kan zijn om peritumorale vasculatuur aan te 

tonen. In hoofdstuk 10 correleerden we de peritumorale 

vasculatuur (ring-aankleuring) rondom colorectale levermetastasen 

na injectie met magnetoliposomen in een rattenmodel door middel 

van T1w beeldvorming met histopathologisch onderzoek. 

Drie ratten werden geïnjecteerd met CC531 coloncarcinoom 

cellen in de poortader en werden op 3T in beeld gebracht. De 

aanwezigheid van levermetastasen, signaal-

intensiteitsveranderingen binnenin intrahepatische vaten,  

peritumorale vasculatuur (ring-aankleuring) rondom 

levermetastasen op T1w beeldvorming en histopathologisch 

onderzoek, en de histopathologische verspreiding van ijzerdeeltjes 
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werden geëvalueerd. De MRI-bevindingen werden gecorreleerd met 

histopathologisch onderzoek. 

De diameter van de gedetecteerde levermetastasen gemeten 

door middel van MRI varieerde van 1.5mm tot 4.7mm (gemiddelde: 

2.4mm; SD: 0.8mm). Ringaankleuring rondom levermetastasen was 

aanwezig in alle gedetecteerde levermetastasen door gebruik te 

maken van contraststof-versterkte T1w GE sequenties. 

Ringaankleuring op T1w beeldvorming kwam overeen met de 

aanwezigheid van ijzerdeeltjes (bloed-pooling van intacte 

magnetoliposomen) binnenin de gedilateerde sinusoïden rondom de 

levermetastasen op histopathologisch onderzoek. De SS SE-EPI 

sequentie detecteerde 5 additionele levermetastasen in vergelijking 

met de T1w sequenties. Alle op MRI-onderzoek gedetecteerde lever-

metastasen werden bevestigd door het histopathologisch onderzoek. 

De bloed-pooling van de ijzeroxide-deeltjes binnenin de 

magnetoliposomen werd aangetoond door de verhoogde intensiteit 

van de bloedvaten na injectie van magnetoliposomen op T1w 

sequenties. Ringaankleuring op T1w sequenties was nuttig voor de 

detectie en karakterisatie van levermetastasen in deze studie. De 

niet-contraststof-versterkte SS SE-EPI sequentie was de meest 

accurate MRI sequentie voor de detectie van levermetastasen. 

 

 

CCOONNCCLLUUSSIIEESS  EENN  TTOOEEKKOOMMSSTTIIGG  OONNDDEERRZZOOEEKK  

Conclusies 

De SS SE-EPI sequentie beschreven in dit proefschrift leidt tot 

een verbeterde detectie van focale leverletsels met MRI in 

vergelijking met de (huidige) standaard oppuntstelling van patiënten 

die verdacht zijn voor colorectale levermetastasen. Deze SS SE-EPI 

sequentie laat al de detectie toe van focale leverletsels die zelfs nog 
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maar 2-3 mm groot zijn. De SS SE-EPI sequentie levert beelden 

waarbij focale leverletsels als hyperintens worden afgebeeld en die 

als een baken duidelijk contrasteren met een donkergrijs 

voorkomend leverparenchym. De mogelijkheid om op een 

eenvoudige manier (kleine) focale leverletsels te detecteren – en dit 

bij de aanvang van een lever protocol – maakt van de SS SE-EPI een 

nuttige leidraad-sequentie. De SS SE-EPI sequentie is bijzonder 

waardevol voor het stageren van gemetastaseerde ziekte bij 

patiënten die verdacht zijn voor colorectale levermetastasen. Initieel 

werden SPIO-versterkte sequenties (pre- en post-contraststof) 

geïncludeerd als een maat voor kwaliteitscontrole wanneer de SS 

SE-EPI sequentie gebruikt werd. Maar de BB SS SE-EPI sequentie is 

zodanig robuust gebleken dat SPIO-versterkte sequenties niet langer 

noodzakelijk geacht worden voor de detectie van focale leverletsels. 

De SS SE-EPI sequentie kan daarom beschouwd worden als de 

nieuwe MRI referentie-standaard voor de detectie van focale 

leverletsels. 

Een relatief hogere b-waarde tussen 400 en 800s/mm2 levert 

meer diffusie-gevoeligheid en kan daardoor helpen bij het 

karakteriseren van letsels. Met een hogere b-waarde, zullen 

levercysten hypo-intenser voorkomen in vergelijking met 

leverhemangiomen en soliede focale leverletsels. Voor een verdere 

karakterisatie van kleine (<10mm) niet-cystische focale leverletsels 

kan een berekening van D, f en ADClow worden uitgevoerd. Bij het 

berekenen van D, f en ADClow voor levermetastasen en 

leverhemangiomen was de reële diffusie in levermetastasen (Dmet) 

lager dan de reële diffusie in leverhemangiomen (Dhem); de perfusie 

factor van levermetastasen (fmet) was hoger dan de perfusie factor 

van leverhemangiomen (fhem) en de ogenschijnlijke diffusie 

coëfficiënt aan lage b-waarden van levermetastasen (ADClow met) was 
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hoger dan de ogenschijnlijke diffusie coëfficiënt aan lage b-waarden 

van leverhemangiomen (ADClow hem). Voor de karakterisatie van 

focale leverletsels lijkt de berekening van D, f and ADClow 

veelbelovend om het aantal leverbiopsie-procedures in de toekomst 

te verminderen. 

Met de in dit proefschrift beschreven 4D THRIVE sequentie 

waarbij patiënten verdacht voor colorectale levermetastasen 

onderzocht werden, werd T1-gewogen perfusie-beeldvorming van de 

volledige lever met hoge temporele en spatiale resolutie uitgevoerd. 

De karakterisatie van focale leverletsels door middel van kwalitatieve 

analyse van parametrische mappen lijkt veelbelovend voor het 

onderscheiden van kwaadaardige en goedaardige focale leverletsels. 

De berekening van perfusie-parameters door middel van ROI-

plaatsing was niet nuttig voor de kwantitatieve differentiatie van 

kwaadaardige en goedaardige focale leverletsels bij de onderzoeken 

die in dit proefschrift werden uitgevoerd. 

In de in dit proefschrift beschreven ratten piloot studie 

waarbij 3 ratten geïnjecteerd met menselijke CC531 coloncarcinoom 

cellen onderzocht werden, werden niet-contraststof-versterkte SS 

SE-EPI sequenties en niet-contraststof-versterkte en 

magnetoliposomen-versterkte T1-gewogen MRI sequenties op 3T 

uitgevoerd en gecorreleerd met histopathologisch onderzoek. De 

bloed-pooling van de ijzeroxide-deeltjes binnenin de 

magnetoliposomen werd aangetoond. Ring-aankleuring rondom de 

levermetastasen werd gezien op T1w beeldvorming en kwam 

histopathologisch overeen met de aanwezigheid van ijzerdeeltjes 

(magnetoliposomen) binnenin de gedilateerde sinusoïden rondom de 

levermetastasen. De niet-contraststof-versterkte SS SE-EPI 

sequentie was de meest accurate MRI sequentie voor de detectie 

van levermetastasen. 
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Klinische/radiologische aspecten 

MRI wordt meer en meer gebruikt als de definitieve 

beeldvormingsmodaliteit voor de detectie en karakterisatie van 

focale leverletsels [1, 2]. Recente ontwikkelingen in de MRI-

technologie en de beschikbaarheid van nieuwe MRI-contraststoffen 

hebben erin geresulteerd dat MRI-onderzoek erkend is als de pre-

operatieve standaard bij patiënten die onderzocht worden voor 

focale leverletsels. Dit proefschrift beschrijft nieuwe MRI-

ontwikkelingen voor een verbeterde detectie en karakterisatie van 

levermetastasen, met bijzondere aandacht voor de detectie van 

kleine (<10mm) focale leverletsels. Volgens de studies in dit 

proefschrift wordt de SS SE-EPI sequentie beschouwd als de nieuwe 

gouden standaard voor de detectie van focale leverletsels leidend tot 

een verbeterde pre-operatieve evaluatie van patiënten – in het 

bijzonder in een oncologische setting. Preliminaire studies tonen het 

potentieel aan om met behulp van perfusie-MRI (4D THRIVE 

sequentie) MRI-onderzoek van de volledige lever uit te voeren met 

multipele dynamische (arteriële en veneuze) fasen. De impact van 

de 4D THRIVE sequentie op de mogelijkheid om kwaadaardige van 

goedaardige focale leverletsels te onderscheiden moet nog verder 

onderzocht worden. Het gebruik van de 4D THRIVE sequentie met 

parametrische mappen laat toe om ruimtelijk tumorale vasculaire 

karakteristieken in overeenstemming te brengen zoals bloedvolume, 

bloeddebiet, vaatwanddoorgankelijkheid en lekkageruimte. 

Parametrische mappen hebben daarom het voordeel dat zij in de 

klinische praktijk gebruikt kunnen worden en zij zouden ook wel 

eens nuttig kunnen zijn voor opvolgingsdoeleinden (bvb. gedurende 

behandelingen in een oncologische setting). De magnetoliposomen-

versterkte T1-gewogen MRI-experimenten leveren het principiële 

bewijs dat  magnetoliposomen gebruikt kunnen worden als stealth-
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magnetoliposomen hierbij leidend tot een verbeterd bloed-pooling 

effect van de magnetoliposomen en  leidend tot het aantonen van 

ring-aankleuring rondom levermetastasen door middel van 

magnetoliposomen-versterkte T1-gewogen beeldvorming. In deze 

ratten piloot studie wordt het potentieel van magnetoliposomen-

versterkt T1-gewogen MRI-onderzoek om colorectale 

levermetastasen beter te karakteriseren aangetoond. Bijkomende 

proefdierexperimenten zijn nodig om het nut van 

magnetoliposomen-versterkt T1-gewogen MRI-onderzoek voor 

opvolgingsonderzoeken tijdens de behandeling van colorectale 

levermetastasen te evalueren. 

Wanneer we de economisch georiënteerde keuze voor een 

diagnostische beeldvormingstechniek beschouwen, dan wordt er 

vaak aangehaald dat MRI-onderzoek te kostelijk is om te screenen 

naar levermetastasen. Nochtans, in gevallen waar er geen 

levermetastasen gevisualiseerd worden maar onderliggende 

levermetastasen waarschijnlijk zijn (bvb. bij abnormale 

laboratorium-resultaten) of indien een beperkt aantal 

levermetastasen gevonden worden die potentieel resecabel zijn, dan 

lijkt een stageringsonderzoek met behulp van MRI en een BB SS SE-

EPI sequentie essentieel. De kost van dit bijkomende MRI-onderzoek 

is relatief laag als we de meer accurate pre-operatieve beoordeling 

en de meer accurate keuze van kostelijke behandelingsmodaliteiten 

die aangepast worden volgens de pathologische beoordeling van de 

patiënt in beschouwing nemen. 

 

 

Toekomstig onderzoek 

Het is duidelijk dat de continue verbeteringen van de 

beeldvorming toelaten om levermetastasen in een vroeger 
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stadium te identificeren maar er is nog steeds een 

verschillende aanpak nodig om de detectie van levermetastasen 

kleiner dan 2-3mm te verbeteren. Alle levermetastasen 

ontwikkelen zich als microscopische uitzaaiingen die eventueel 

groeien tot een grootte waarop zij zichtbaar worden op 

beeldvorming. De literatuur omtrent leverbeeldvorming is over 

het algemeen beperkt door gebruik van inadequate methoden 

om bepaalde bevindingen te verifiëren, en in de meeste studies 

worden vals-negatieve letsels niet vastgesteld. Dit betekent 

onvermijdelijk dat de gerapporteerde sensitiviteiten overschat 

worden en dat de reële incidentie van ziekte onderschat wordt. 

Daarenboven hebben onderzoekers in recentere studies 

geprobeerd om hun resultaten te beoordelen ten opzichte van 

meer rigoureuze referentie-standaarden waardoor er weinig of 

geen verbetering geweest is in de gemelde sensitiviteiten 

ondanks continue verbeteringen in de beeldvormende 

technieken. Het is ook waarschijnlijk dat deze resultaten 

voortdurend het probleem van levermetastasen in het 

millimeter-grootte-bereik onderschatten en gerapporteerde 

sensitiviteiten valselijk verhoogd blijven. Zelfs indien 

histologisch onderzoek van de gereseceerde lever als de 

“gouden standaard” gebruikt wordt, dan blijft de verificatie van 

zeer kleine focale leverletsels twijfelachtig aangezien de meeste 

specimens versneden worden met 1 cm intervallen. 

Daarenboven hebben recente opvolgingsstudies bevestigd dat 

een gedeelte van de kleine levermetastasen niet gedetecteerd 

worden door middel van pre-operatieve beeldvorming en chirurgie 

met intra-operatieve echografie (IOUS) [1]. Magnetische 

Resonantie Elastografie (MRE) is een niet-invasieve methode voor 

het meten van de visco-elastische eigenschappen van de lever. MRE 
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laat de meting toe van weefsel-elasticiteit en weefsel-viscositeit. 

Beiden zijn veelbelovend voor de niet-invasieve evaluatie van 

menselijke weefsels. MRE is veelbelovend gebleken bij het graderen 

van leverfibrose [3, 4] en voor een verbeterde karakterisatie van 

borsttumoren [5]. Het toepassen van deze nieuwe MRE-techniek 

voor de karakterisatie van focale leverletsels kan veelbelovend 

zijn. Recent is MRI gebruikt om Hepatische Perfusie Indices 

(HPI) te meten [6, 7] maar de techniek blijft in een 

ontwikkelingsfase en de beste meetmethode moet nog steeds 

bepaald worden. Op het moment dat de methodologie 

vastgesteld wordt, zullen rigoureuze multi-onderzoeker studies 

vereist zijn om de techniek te valideren en om haar impact op 

het patiënten-management te bepalen. Het gebruik van 

moleculaire beeldvormingstechnieken voor de detectie en 

karakterisatie van levermetastasen in de klinische praktijk is 

nog meer futuristisch. 
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