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Als functionele beeldvormingstechniek voorziet PET in de in vivo visualisatie en 

karakterisering van weefselfunctie en onderliggende fysiologische processen, welke vaak 

onzichtbaar blijven met conventionele anatomische beeldtechnieken. Daarnaast voorziet PET 

in de kwantificatie van deze fysiologische processen, een van de grote voordelen van deze 

techniek ten opzichte van andere medische beeldvormende modaliteiten. Echter, de 

kwantitatieve analyse van PET gaat gepaard met veel uitdagingen in de klinische praktijk en bij  

onderzoeksvraagstellingen.     

Een groot aantal wiskundige modellen zijn beschikbaar voor de kwantificatie van PET 

data op basis van farmacokinetische analyse. Het overgrote deel van deze modellen heeft echter 

maar beperkte toepasbaarheid, vaak vanwege de complexiteit van de toepassing of de noodzaak 

voor dynamische protocollen. Deze eigenschappen zorgen voor beperkte toepasbaarheid in de 

klinische praktijk waar de statische acquisitie protocollen de voorkeur hebben. Mede hierom 

vinden volledige kwantitatieve analyses met farmacokinetische modellen hun weg niet naar de 

kliniek. Ten gevolge worden patiënten studies, populatie studies en klinische keuringen veelal 

visueel of semi-kwantitatief beoordeeld, bijvoorbeeld met simpele en semi-kwantitatieve 

opname metingen en wordt validatie hiervan vaak niet uitgevoerd. Verder is het onduidelijk of 

de farmacokinetische modellen en analyse methoden, die succesvol worden gebruikt bij 

klinische studies, toepasbaar zijn op onderzoek bij proefdieren. De directe vertaling van 

kwantitatieve analyse modellen bij onderzoeken tussen mensen en dieren wordt vaak 

uitgevoerd zonder nadere validatie. Dit leidt mogelijk tot onnauwkeurigheid en onjuiste 

conclusies.          

Dit proefschrift gaat in op de uitdagingen en mogelijkheden voor de kwantificatie van 

hersen PET studies. De eerste twee hoofdstukken gaan specifiek over het reduceren van de 

benodigde scantijd voor het kunnen toepassen van kwantitatieve farmacokinetische analyse in 

de klinische praktijk.  

In het tweede hoofdstuk werd een dual-time point reference tissue approach 

(DTPREF/dubbele tijdspunt aanpak) (DTPREF) voorgesteld voor het kwantificeren van tracers 

met irreversibele opname. Gebaseerd op de vergelijkingen van het Reference Patlak Model, 

heeft de DTPREF benadering als doel het reduceren van de scantijd op basis van een benadering 



 

 

voor de tracer trapping rate (Ki ) uitgaande van slechts twee statische scans. De DTPREF methode 

vereist geen slagaderlijke bloedmonsters, omdat het een referentieweefsel gebaseerde methode 

is. Derhalve is de DTPREF beperkt tot radiotracers waarvoor een referentiegebied bestaat.  Het 

model is gevalideerd voor de kwantificatie van [18F]FDOPA, een irreversibele tracer met een 

duidelijk gedefinieerd referentiegebied, de occipitale cortex. De resultaten lieten zien dat 

DTPREF de Ki nauwkeurig berekende op basis van de twee statische scans, waarvan de eerste 40 

minuten en de tweede 90 minuten na toediening van de injectie wordt opgenomen. DTPREF liet 

een onderscheidend vermogen zien gelijk aan die van de Reference Patlak methode en aan de 

Striatale-naar-Occipitale Ratio (SOR), een klinisch relevante en veelal toegepaste semi-

kwantitatieve parameter. Terwijl voor [18F]FDOPA het standaard kinetische model (Reference 

Patlak) een dynamische scan van minimaal 90 minuten vereist, berekend DTPREF de Ki  aan de 

hand van twee statische scans van elk 10 minuten, met significante vermindering van scantijd 

als gevolg. Hoewel SOR het alternatief blijft met het kortste protocol (6 minuten), verschaft het 

enkel een surrogaat voor de trapping rate Ki. Deze studie laat zien dat de relatie tussen SOR en 

Ki kan verschillen tussen regio’s waardoor de 2 parameters niet eenduidig in elkaar kunnen 

worden vertaald. Daarom is DTPREF een model simplificatie welke kan leiden tot een grote 

reductie in scantijd, terwijl de fysiologische informatie en de kwantificatie van de dynamische 

processen van [18F]FDOPA behouden blijven. Hoewel deze methode voor [18F]FDOPA 

gevalideerd werd, waren de vergelijkingen, theoretisch gezien, toepasbaar op alle onomkeerbare 

radiotracers mits de aannames geldig blijven. Anderzijds vergt DTPREF het gebruik van een op  

populatie gebaseerde gemiddelde tracer opname curve van het referentie weefsel. Een dergelijke 

vereiste zou een beperkende factor kunnen vormen voor de toepasbaarheid. Verdere validatie 

van de model aannames zijn daarom nodig voordat DTPREF voor verschillende tracers, voor 

verschillende populaties of studies ingezet kan worden.   

 Een vergelijkbare dubbele tijdspunt aanpak werd gepresenteerd in het derde 

hoofdstuk voor de kwantificatie van reversibele tracers. De modelvergelijkingen in dit 

hoofdstuk zijn het resultaat van een wiskundige benadering van het Simplified Reference Tissue 

Model (SRTM). Deze methode is daarom uitsluitend toepasbaar op radiotracers waarvoor een 

referentiegebied bestaat. Het doel van de benadering is gelijk aan die van het tweede hoofdstuk, 

namelijk het reduceren van de beeld acquisitietijd zonder afbreuk te doen aan de informatie ten 



 

 

opzichte van volledige farmacokinetische modellen. Echter, in dit geval kon de vergelijking niet 

opgelost worden met de informatie uit twee statische scans. Verder vereiste het model een 

benadering van de washout constant (k2), welke enkel verkregen kan worden uit een dynamisch 

scan in combinatie met volledige farmacokinetische modellering. Daarom werd deze dubbele 

tijdspunt methode toegepast binnen een studie waarvoor deze informatie beschikbaar was, i.e. 

een dosis receptor bezettings-onderzoek. Om de receptor bezetting van een medicijn vast te 

stellen worden per patiënt twee PET scans verkregen, één vooraf en één na de toediening van 

de medicatie. Normaal gesproken zijn beide scans dynamisch en wordt de bezetting van de 

receptor berekend op basis van de waargenomen verandering van de receptor binding. Om een 

dubbele tijdspunt methode toe te kunnen passen, nemen we aan dat de k2 (tissue washout 

constant) van zowel doel- als referentiegebieden niet veranderen door de medicatie. Hiermee 

zou het mogelijk moeten zijn om de k2 , afgeleid uit de eerste scan, toe te passen voor de tweede 

scan (na toediening van de medicatie). Deze hybride kwantificatie methode was retrospectief 

getest in een dosis receptor bezettings-onderzoek met het gebruik van [11C]raclopride, een 

reversibele radiotracer met het cerebellum als referentiegebied. Uitgaande van de eerder 

genoemde aanname, maakte de dubbele tijdspunt methode het mogelijk een inschatting te 

maken van de mate van tracer binding van de [11C]raclopride studie met hoge nauwkeurigheid. 

De receptor bezetting waarden kwamen tevens zeer goed overeen met de originele waarden. De 

resultaten gaven ook aan dat zelfs bij aanzienlijke verschillen in k2 tussen de twee scans de fout 

in de parameter waarde onder de 10% bleef. De methode was nauwkeuriger en minder 

tijdsafhankelijk dan metingen van de tracer binding met SUVR. Samengevat kan worden 

gesteld dat deze methode, zoals voorgesteld in hoofdstuk drie, gecombineerd met een 

dynamische basismeting en een dubbele tijdspunt scan na medicatie, de totale scantijd kan 

reduceren in dosis receptor bezettings-onderzoek. Verder is deze methode in principe 

toepasbaar op alle reversibele tracers met een valide referentiegebied. Echter, de stabiliteit van 

k2 en de gevolgen van toediening van medicatie op tracer kinetiek moeten onderzocht worden 

voordat deze methode kan worden toegepast voor andere tracers en onder andere 

omstandigheden.       

Samenvattend, de hoofdstukken twee en drie gaan in op twee succesvolle toepassingen 

van dubbele tijdspunt benaderingen. Beide maken kwantificatie van farmacokinetische 



 

 

parameters mogelijk door middel van een combinatie van korte statische scans en reduceren 

effectief de totale acquisitie tijd. De toepasbaarheid van beide methodes op andere tracers en bij 

een andere studie opzet, vereisen echter nadere validatie. De resultaten uit deze hoofdstukken 

laten de mogelijkheden zien van wiskundige benaderingen in combinatie met statisch scannen 

voor het verkrijgen van betekenisvolle dynamische informatie.       

De volgende drie hoofdstukken van dit proefschrift richtten zich op de vertaling van 

kwantitatieve methodes van humaan naar preklinisch onderzoek met de tracer [11C]flumazenil. 

Gestimuleerd door de verbeteringen van kleine proefdier PET systemen, slagaderlijke bloed 

bemonstering technieken en de ontwikkeling van proefdier modellen, is er veel tijd gestoken in 

de verschuiving van visuele beoordeling naar kwantitatieve analyse van preklinische PET 

studies. Echter de volledige farmacokinetische analyse van proefdieronderzoek blijft een 

uitdaging. Directe vertaling van modellen en methoden tussen klinische en preklinisch 

onderzoek is waarschijnlijk niet altijd mogelijk vanwege verschillen in de onderliggende 

fysiologie en omdat verschillen in de PET systemen de resultaten van het model kunnen 

beïnvloeden. In dit opzicht is [11C]flumazenil een interessante tracer omdat het eerst in klinisch 

onderzoek werd toegepast en pas later is ingezet voor preklinisch onderzoek. Daarom wordt er 

in het tweede deel van dit proefschrift beoordeeld of sommige modellen en methoden, zoals 

gebruikt voor de kwantificatie van [11C]flumazenil studies bij mensen, kunnen worden 

toegepast voor preklinisch onderzoek in de rat.  

Als radiotracer voor GABAA werd [11C]flumazenil gebruikt voor onderzoek naar 

verschillende ziektes en omstandigheden zoals neuronale schade bij hoofd trauma1, epilepsie2,  

penumbra gebieden rond een infarct3 en de ziekte van Alzheimer4. In klinisch onderzoek werd 

de pons gebruikt als referentiegebied hoewel het bekend is dat deze regio niet geheel vrij is van 

GABAA-receptoren. Ondanks een lage maar waarneembare binding aan de GABAA-receptoren 

in de pons wordt er een referentiegebied gebaseerde farmacokinetische model toegepast omdat 

de mate van specifieke binding in de pons laag is en niet beïnvloed lijkt te worden door de 

pathologische condities waarvoor het tot nu toe is gebruikt. Echter, er zijn omstandigheden 

bekend die tracer binding in de pons beïnvloeden en in deze gevallen zal het gebruik van pons 

als referentiegebied niet valide zijn. Omdat het GABA systeem tevens betrokken is bij neuro-



 

 

inflammatoire processen is verondersteld dat neuro-inflammatie [11C]flumazenil binding met 

GABAA-receptoren kan beïnvloeden. Neuro-inflammatie kan dus de tracer binding in de pons 

beïnvloeden welke het gebruik van deze regio als referentie weefsel in het geding kan brengen. 

Daarom was een slagaderlijk bloedbemonstering voor valide kwantitatieve analyse van de data 

vereist.  

De doelstellingen van de studie in het vierde hoofdstuk waren daarom bedoeld om 1) 

vast te stellen of veranderingen in [11C]flumazenil binding waargenomen konden worden na 

acute neuro-inflammatie met het herpes encefalitis virus (HSE) en 2) de pons te valideren als 

referentie gebied en het referentie model met pons als referentiegebied te valideren tegen 

kwantitatieve maten verkregen met plasma input gebaseerde analyse. De resultaten van het 

onderzoek lieten zien dat neuro-inflammatie [11C]flumazenil binding niet beïnvloedde en dat 

er geen individuele of groepsveranderingen gevonden zijn in de pons van ratten.  Echter, bij 

gebruik van volledige plasma input kinetische modellering liet dit onderzoek zien dat de mate 

van tracer binding in de pons van ratten aanzienlijk hoger was dan bij de mens. Hiermee kan 

worden geconcludeerd dat in de rat de pons geen adequaat referentiegebied is vergeleken met 

de humane pons. Het gebrek aan groepsverschillen in [11C]flumazenil binding in deze regio 

suggereert dat dit gebied mogelijk wel toegepast kan worden als pseudo-referentiegebied tijdens 

acute neuro-inflammatie. Desalniettemin, is het mogelijk dat andere immunologische stimuli 

de GABAA-expressie bij de ratten in de pons kan beïnvloeden. Daarom moet het referentie 

weefsel modelering van [11C]flumazenil PET scans in rattenbreinen gevalideerd worden tegen 

plasma input kinetische analyse voor iedere specifieke pathologische conditie.         

De analyses beschreven in hoofdstuk 4 laten zien dat gevalideerde kinetische modellen 

voor de kwantificatie van klinisch [11C]flumazenil onderzoek niet zonder meer geschikt waren 

voor betrouwbare kwantitatieve metingen in specifieke regio’s in het rattenbrein. Tevens waren 

er nog geen studies waar de nauwkeurigheid en precisie van verschillende farmacokinetische 

modellen voor kwantificatie van [11C]flumazenil binding in het rattenbrein beschreven zijn. De 

meeste preklinische studies die deze radiotracer hebben gebruikt, zijn doorgaans uitgevoerd 

met een beperkte kwantitatieve analyse op basis van SUV en SUVR met de pons als 

referentieregio. Correcte toepassing van farmacokinetische modelering zijn echter bijzonder 



 

 

relevant voor preklinsich onderzoek, aangezien deze vaak wordt toegepast tijdens vroege 

medicijn ontwikkeling en/of voor evaluatie van ziekteprogressie of behandelingsresponse, waar 

het doen van volledige tracer kinetische analyse de voorkeur heeft ten opzichte van semi-

kwantitatieve metingen.          

Hoofdstuk 5 beschrijft de evaluatie van verschillende farmacokinetische modellen voor 

de kwantitatieve analyse van [11C]flumazenil binding in het rattenbrein. De resultaten uit deze 

studie lieten een voorkeur zien voor een regio-afhankelijk model. Terwijl in klinisch onderzoek 

het 1-compartiment model (1TCM) voldoende was om de [11C]flumazenil kinetiek te 

beschrijven, was dit model alleen geschikt voor gebieden in het rattenbrein met een hoge 

dichtheid in GABAA-receptoren. In gebieden met een lage receptor dichtheid was een 2-

compartiment model (2TCM) essentieel voor accurate parameter berekening. Er werd een 

statistisch verschil gevonden tussen de kwantitatieve parameters verkregen uit 1TCM en 2TCM 

modellen voor gebieden met een lage dichtheid.  Aan de andere kant gaven beide modellen 

gelijkwaardige tracer distributie volumes in hoge bindingsregio’s. Referentie gebaseerde 

modelering, gebruik makend van de pons als referentiegebied, waren niet alleen onnauwkeurig 

vanwege een hoge specifieke binding in die regio, maar ook omdat de model aannames niet 

valide waren. De meeste referentie modellen nemen namelijk aan dat een 1TCM van toepassing 

is voor het referentiegebied.  Echter, een 2TCM was nodig voor een nauwkeurige modelering 

van de pons tracer kinetiek. Daarom was het referentiemodel dat volgens Akaike Informatie 

Criteria (AIC) de voorkeur verdiende een versie van het Simplified Reference Tissue Model 

(SRTM) met twee compartimenten voor het referentiegebied (STRM-2C). Dit model heeft meer 

parameters dan SRTM welke de robuustheid en test-hertest reproduceerbaarheid verlagen en 

de onzekerheid van de parameter berekeningen verhogen. Daarom is de kwantificatie van 

[11C]flumazenil binding in het rattenbrein het meest nauwkeurig als het 2TCM wordt toegepast. 

Dit model vereist echter slagaderlijke bloed bemonsterring en metabolieten correctie, welke de 

toepassing voor preklinisch onderzoek kan verhinderen. Onder deze omstandigheden kan 

SRTM, met de pons als pseudo-referentie gebied, als waardevol alternatief beschouwd worden. 

Echter, zoals hoofdstuk 4 aangaf, het model moet eerst gevalideerd worden zodat duidelijk is of 

de pathologische condities in het proefdier model de GABAA-expressie en de tracer perfusie en 

binding in de pons niet beïnvloeden.              



 

 

Tenslotte beschrijft hoofdstuk 6 de prestaties van verschillende methodes voor het 

maken van parametrische beelden van [11C]flumazenil binding in het rattenbrein. 

Parametrische methodes berekenen voor elke voxel in het beeld de waarde van een 

kwantitatieve farmacokinetische parameter. Daarom is parametrische analyse onafhankelijk 

van eerder gedefinieerde gebieden en slechts beperkt door de spatiële resolutie van het beeld. 

Een dergelijke analyse kan belangrijk zijn wanneer subtiele veranderingen worden verwacht, in 

het bijzonder wanneer de effecten van de condities die bestudeerd worden qua lokalisatie niet 

volledig overeenkomen met de eerder gedefinieerde gebieden. Hoewel deze methodes vaak 

toegepast worden in klinisch onderzoek is de toepassing voor preklinische studies nog beperkt. 

In eerder klinisch onderzoek is de meest geschikte parametrische methodes voor analyse van 

[11C]flumazenil PET studies vastgesteld. De verschillen in modelprestaties tussen klinisch 

onderzoek en onderzoek bij ratten, zoals in het vorige hoofdstuk besproken, suggereren echter 

dat validatie van de parametrische methodes ook uitgevoerd moet worden voor studies met 

ratten. Daarom werden verschillende parametrische methodes getest en de resultaten 

gevalideerd tegen de corresponderende regionale analyses. Verder zijn de resultaten van deze 

methoden getest tegen de waarden afkomstig uit het 2TCM (voorkeursmodel uit hoofdstuk 5). 

De resultaten uit dit onderzoek lieten zien dat alle methodes visueel gelijkwaardige 

parametrische beelden van [11C]flumazenil binding produceerde. Echter de vergelijking van 

kwantitatieve resultaten en methode prestaties, in relatie tot de 2TCM waarden, toonden aan 

dat Logan en Reference Logan (RLogan) de meest regio-onafhankelijke en robuuste parameter 

berekeningen lieten zien. Daarnaast, zijn deze twee methodes niet afhankelijk van de 

onderliggende compartiment configuratie, wat een voordeel kan zijn voor tracers zoals 

[11C]flumazenil waar compartiment gebaseerde modellen verschillend presteren voor 

verschillende gebieden. Andere methodes kunnen waardevol zijn wanneer aanvullende 

informatie interessant is, zoals weefselperfusie of model dimensie. Samengevat, suggereren de 

prestaties van de parametrische methodes voor de analyse van [11C]flumazenil data bij ratten 

dat een voxel gebaseerde analyse vaker toegepast kan worden in preklinisch onderzoek onder 

voorbehoud dat validatie plaats vindt.    

Samenvattend laten de hoofdstukken 4, 5 en 6 zien dat farmacokinetische analyse 

methodes en modellen, toegepast in klinisch onderzoek, niet per definitie valide zijn voor 



 

 

preklinische studies. Daarom zijn beoordeling van geschikte modellen en parametrische 

methodes en de validatie van de referentiegebieden noodzakelijk voor gebruik in preklinische 

studies. 
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