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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
De Magnetische Resonantie Techniek is niet meer weg te denken 

uit de biologie en de geneeskunde. De meesten van u zullen MR 

kennen in de vorm van de MRI-scan. MRI staat voor Magnetische 

Resonantie Imaging, waarmee prachtige 'plaatjes' van het menselijk 

lichaam gemaakt kunnen warden. In de komende 45 minuten wil ik 

u meenemen op een tocht door het vakgebied van de Magnetische 

Resonantie. lk hoop vooral mijn fascinatie voor <lit vak en de 

mogelijkheden die het anno 2001 biedt met u te delen. 
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De MR-techniek is gebaseerd op een intrinsieke, magnetische 
eigenschap van atoomkernen . De Nederlandse benaming is 
kernspinresonantie , terwijl in het Engels van nuclear magnetic 
resonance (afgekort als NMR) wordt gesproken. De term nuclear 
roept bij somm igen associaties op met radioactieve stral ing. Ten 
onrechte, want de techniek maakt gebruik van stabiele isotopen. Om 
misverstanden te voorkomen wordt in de biomedische literatuur meesta l 
van Magnetische Resonantie (MR) gesproken . 
Biologische systemen bevatten veel atoom kernen die het MR-effec t 
vertonen. De waterstofkern (ook wel proton genoemd) komt vooral veel 
voor, voornameli jk in de vorm va n water. De magnetische ei genschap 
die ten grondslag ligt aan MR, komt tot uiting als het object met 
de atoomkernen geplaatst wordt in een sterk magneetveld, vele ma!en 
sterker da n <la t va n de aarde. Hoe sterker het magneetveld, hoe 
gevoeliger het MR-effect gemeten kan worden. 

Van een fysisch naar een chemisch accent 
Na de ontdekking van het fenomeen in 1946 werd MR gebruikt om 
gegevens te verkrij gen die van belang zijn voor natuu rkundigen. In die 
beginfase veronderstelde men, <lat de uitkomst van het MR-experiment 
voor een bepaalde atoomkern enkel werd bepaald door de sterkte van 
het aangelegde magneetveld. Als die veronderste lling uit was gekomen, 
zou MR uitsluitend een onderzoeksmethode voor fysici zijn gebleven 
en nauwelijks waarde kunnen hebben voor de scheiku nde, biologie en 
geneeskunde. 
In 1950 werd door onderzoekers op de Stanford-universiteit in Californie 
bij toeval een belangri jke ontdekking gedaan [r]. Zi j ontdelcten, <lat 
de MR-karakteristieken van een bepaald soort ke rn in verschillende 
chem ische omgevi ngen, hetzij in een molecuul hetzij in verschillende 
moleculen, anders zijn en <lat <lit verschil wordt bepaald door de 
moleculaire structuur (figuur l ). Dit verschijnsel staat bekend als de 
chem ische verschuiving. 
Door deze ontdekking werd de M R-techniek vanaf het midden van 
de jaren '50 gedomineerd door toepassingen in de scheikunde, waar 
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figuur J 

Een oscilloscoop· 

presentatie van het 

MR-spectrum van 

ethanol. in i950 

opgenomen op de 

Stanford-universiteit. 

De drie pieken komen 

overeen met de drie 

verschillende 

chemische groepen 

het een revolutie veroorzaakte in het bepalen van de structuren van 

organische moleculen en biopolymeren. Tot op de <lag van vandaag is 

het concept van de chemische verschuiving verantwoordelijk voor de 

prominente positie van MR in het chemische onderzoek in universitaire 
en industriele laboratoria. 
Door de snelle vooruitgang van de technologie kan MR de structuur 

en de dynamiek van steeds complexere (bio-)macromoleculen en 

macromoleculaire structuren ophelderen . Daarmee is ze niet alleen 

een belangrijk hulpmiddel in de chemie, maar is ze ook een krachtig 

gereedschap in de structurele biologie, de tak van wetenschap waarin 
men het verband probeert op te helderen tussen de structuur en de 

functie van de sleutelmoleculen van het !even. 

in ethanol, CH J. CH2 

en OH (van rechts 

naar links), waarvan 

de relatieve intensi-

teiten zich verhouden 

als J: 2: 1. 

Het begin van de in vivo MR 
Al vrij snel na de ontdekking van MR stopte men uit n ieuwsgierigheid 

iets levends in de magneet om te ki1ken wat er gebeurde. Zo waren 
het de mede-ontdekkers van MR, die de eerst bekende in vivo' MR

experimenten uitvoerden. Op Stanford was het Bloch, die een sterk 

proton-MR-signaal mat, toen h ij zijn vinger in de meetspoel van zijn 

MR-instrument stopte. In 1948 stopten Purcell en Ramsey hun hoofd in 

een magneetveld van 2 Tesla. De enige sensatie die ze ervoeren was een 

inductiestroom, die werd gegenereerd in de vullingen van hun tanden bi j 
het in en uit de magneet gaan, en die ze voelden aan hun tong. 

1 Met in vivo MR wordt het vakgebied bedoeld, waarin MR wordt gebruikt om levende biotogische systemen te bestuderen. 
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Dit effect is overigens volkomen onschuldig. 
De 5o'er en 6o'er jaren kenmerkten zich vooral door expJoratief 

onderzoek naar de mogelijke waarde van MR voor de studie van 

levende systemen. Het accent lag daarbij op het gebruik van 
signalen van veel voorkomende kleine moleculen, zoals water en 

elektrolyten. Dit onderzoek maakte duidelijk, <lat de relaxatietijden2 en de 

diffusiecoefficienten van water in biologische weefsels veel lager zijn dan 

in vrij water en dat ze van weefsel tot weefsel verschillen. Deze vroege 

studies van water in biologische specimens zijn erg belangrijk geweest 

voor latere ontwikkelingen in de MR imaging, omdat ze aantoonden dat 
water geen inert medium is maar op moleculair niveau participeert in 

fundamentele biologische processen en in basale biologische interacties. 

Voortbouwend op dit pionierswerk deed Damadian in 1971 [2] een 

belangrijke ontdekl<ing, die verstrekkende gevolgen zou hebben. H iJ 

ontdekte, dat de Tr- en T2-relaxatietijden van water in kankercellen 

!anger zijn dan in normale cellen. Hoewel zijn bevindingen niet zonder 
m eer bevestigd werden in studies van anderen, heeft Damadian de 

aandacht gevestigd op de mogelijkheid om MR te gebruiken in de 

medische diagnostiek. Dit is een van de beslissende factoren geweest, 

die hebben geleid tot de ontwi kkeling van MRI als een medisch 

diagnostische methode. 

De eerste MRl-beelden 
Het begin van de 7o'er jaren markeert een periode, waarin de techniek 

zich op totaal nieuwe terreinen begeeft. Dat komt met name, doordat er 
methoden werden bedacht om ruimtelijke informatie te verkrijgen die 

direct waarde bmnen de biologie en de geneeskunde zou hebben. 

Magnetische veldgradienten zijn altijd van groot belang geweest in MR. 
In eerste instantie probeerde men ze vooral kwijt te raken om het 

magneetveld zo homogeen mogelijk te ma ken, voornamelijk m et het 
oog op toepassingen in de scheikunde. In september 1971 bedacht 

Paul Lauterbur, dat je ook plezier kunt hebben van magnetische 
veldgradienten en ze op een elegante manier kunt gebruiken om twee- of 

driedimensionale informatie over de verdeling van magnetische kernen 

in een object te krijgen. Met andere woorden: <lat je veldgradienten 
kunt gebruiken om met MR een 'plaatje ' van het object te maken. 

De T1- en T2-relaxatietijden zijn intrinsieke. magnetische eigenschappen. die informatie gevcn over de 

fysisch-chemische omgeving van een aloomkern. 
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figuur 2 

Relatie tussen een 

driedimensionaal 

object, de 

een-dimensionale 

projectie tangs de 

y-as en vier een -

dimensionale 

projecti es in het xz· 

vlak (links) . 

Lauterbur ontwikkelde het concept van de MR-terugprojectie om een 

tweedimensionaal beeld te vormen uit een serie eendimensionale 

projecties (figuur 2). Deze baan brekende studie werd in maart 1973 

in het tijdschrift Nature gepubliceerd [3] . In de slotzinnen van het 
artikel suggereerde Lauterbur, dat zi jn 'zeugmatografische' techniek 

veel nuttige toepassingen in onderzoek naar de interne structuren, 

toestanden en samenstellingen van microscopische en macroscopische 

objecten zou kunnen hebben. Die voo rspelling is volledig uitgekomen, 

ook al wordt de terugprojectie-tech niek tegenwoord ig wei nig gebruikt. 

In de loop van de 7o'er jaren zijn er diverse verbeteringen aangebracht 

in het meetconcept van MR-beeldvorming, enerzijds gericht op de 

beeldkwaliteit en anderzijds op de versnelling va n de oorspronkelijk 

nogal trage afbeeldingstech nieken. Deze evolutie in de meetstra tegie gaat 

nog steeds door. Samen met verbeteringen in de appara tuur heeft dit 

geleid tot een indrukwekkende progressie in de beeldkwaliteit, in de 

snelheid waarmee de beelden verkregen kunnen worden , en in het aantal 

toepassingen van de techniek in het fu ndamenteel en het toegepast 

biomedische onderzoek. 

Proton MR 'zeug-

matogram' van het 

object (rechts) . zoals 

door lauterbur 

opgenomen. 

.--- ") 

De vroege fase van de in vivo MR-Spectroscopie 
Vrijwel synchroon aan de ontwi kkeli ngen in de MR imaging werd door 
andere onderzoekers pionierswerk verricht om de MR-spectroscopie 

(M RS) in te zetten bij het bes tuderen van stofwisselingsprocessen in 

levende systemen. In die periode aan het begin van de 7o'er jaren trok 

onderzoek, waarin gebruik werd gemaakt van de fosfor- (31P-)kern de 

meeste aandacht. Moon and Richards publiceerden in 1973 een studie 
naar suspensies van rode bloedcellen [4] , waarin de nadruk lag op de 
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bepaling van de intracellulaire pH op basis van de spectrale positie 

van de resonantie van anorganisch fosfaat. De pH-bepaling is mogelijk. 
doordat fosfaat betrokken is bij een zuur-base evenwicht waarvan de 

pK in het fysiologische gebied ligt. Dit is nog steeds een belangrijke 

toepassing van 3rP-MRS. De techniek maakt daarnaast de bepaling van 
de bio-energetische toestand van biologische weefsels mogelij k, doordat 

de niveaus van adenosinetrifosfaat (ATP) en andere energierij ke fosfaten 

ermee bepaald kunnen worden. 

MRS werd in eerste instantie vooral toegepast voor metabolisme-s tudies 

naar suspensies van cellen en stukjes vrijgeprepareerd weefsel. Dit had 
te maken met het relatiefkleine, toegankelijke volu me van de toentertijd 

beschikbare (verticale) magneten. 
De bakermat van de weefselstudies, vooral m et 31P-MRS, ligt in Oxford 

waar Radda en collega's de kracht van deze techniek demonstreerden. 

Door het niet-invasieve karakter van MR kon men veranderingen in de 

energietoestand van het weefsel tijdens belasting of veroudering op de 

voet volgen [5] en de fundamentele mechanismen -de meeste waren 
wel bekend uit biochemisch onderzoek, maar men had ze nooit zo 

gedetailleerd in kaart kunnen brengen- kwantitatief bepalen. 

In 1980 werd in Oxford door een Amerikaanse postdoc, Joseph 

Ackerma n, een grote doorbraak bereikt [6]. Hij stelde voor om voor 
MRS-metingen van oppervlakkig gelegen weefsels een oppervlaktespoel 
te gebruiken: een eenvoudige draadwinding die tegen het weefsel wordt 

aangelegd (figuur 3). Het gevoel igheidsprofiel van de spoel is zodan ig , 

da t de herkomst van het gemeten M R-s ignaal be per kt is to t een gebied 
met de omtrek van de spoel, tot een maximale diepte die met de straal 

van de spoel overeenkom t. Het aan trekkelijke van een oppervlaktespoel 

is voora l een hoge gevoeligheid, die wordt veroorzaakt door de hoge 
vu lfactor. Het gebru ik van de oppervlaktespoel heeft de mogelij kheden 

van de in vivo MR-spectroscopie enorm vergroot. Ook nu nog wordt het 
merendeel van de in vivo MRS-studies ermee uitgevoerd. Experimenteel 

MR-onderzoek naar levende proefdieren kreeg in ongeveer dezelfde 

periode een enorme stimulans met de komst van horizon tale hoog
veldmagneten met gro tere, toegankelijke volu mes. 

Omstreeks 1980 verschenen ook de eerste publicaties over de toepassing 
van MR-spectroscopie bij de mens, vooral uit de groepen van Chance 

(Philadelphia), Shulman (Yale) en Radda (Oxfo rd). Voora l Radda's groep 
heeft ook hier baanbrekende bijdragen geleverd. Het Britse team toonde 
aan, <la t kwantita tieve MRS klin isch relevante informatie kan opleveren. 
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figuur 3 

31P-MR·spectra van 

de hersenen van een 

rat, gemeten met een 

oppervlakte·spoel. 

A, originele spectrum 

met als voornaamste 

pieken ATP (f.111) en 

fosfocreatine (IV); 

Het onderzoek concentreerde zich op patienten met spierziekten [7]. 
De groep van Chance richtte zich eveneens op de skeletspier, vanuit 
een meer fundamentele invalshoek. Shulmans activiteiten waren vooral 

gericht op het bestuderen van het metabolisme van glycogeen met 
behulp van r3C-MRS , zowel bij gezonde proefpersonen als bij patienten. 
Zelf hield ik me ti jdens mijn promotieonderzoek in Groningen vanaf 

1979 bezig met in vivo MR-studies naar eencellige micro-organismen, 
die in suspensie in een hoogveld MR-instrument bestudeerd konden 
worden . De nadruk lag op onderzoek naar de regulering van de 
energietransductie in de fotosynthetische en oxidatieve ATP- synthese. 
Het bijzondere aan onze aanpak was, <lat licht-afhankelijke processen 
gemeten konden worden, doordat er laserlicht via een spiegelsysteem op 
de MR-buis werd geprojecteerd. 

IV 

B, als A met sterke 

lijnverbreding; Ill 

C. verschilspectrum 

van A minus 8 om 

de brede component 

van bot kwijt te 

raken. 

I I I I I I I I I I 
10 lO J J -'O -10 - 3J 

pp.m. 

Het heden 
Sinds de hiervoor geschetste ontwikkelingen uit de beginfase van de 
in vivo MR imaging en -spectroscopie is er veel vooruitgang geboekt. 
De apparatuur heeft grote veranderingen ondergaan. Er zijn kleinere en 
lichtere magneten op de markt gekomen , die goedkoper en eenvoudiger 
te plaatsen zijn. Daarnaast zijn er magneten ontworpen voor specifieke 
toepassingen, zoals het scannen van het hoofd en andere extrem iteiten, 
en voor interventionele studies. De magneten voor klinisch gebruik zijn 
meer open van karakter, zodat de patient m inder gauw last heeft van 
claustrofobie. Er zijn momenteel magneten met een veld tot 8 Tesla 
beschikbaar voor humaan onderzoek, terwijl voor proefdierstudies in 
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horizontale magneten de maxi male veldsterkte 1r.7 Tesla bedraagt3. 

Op het gebied van de veldgradienten is ook veel vooruitgang geboekt, 

vooral wat betreft de actieve afscherming waardoor de interactie tussen 

gradient en magneet sterk gereduceerd is. Dit maakt snellere imaging 
mogelijk en is bovendien beslissend voor het succes van moderne MRS
technieken. Het hinderlijke akoestische effect, dat wordt veroorzaakt 

door het schakelen van de veldgradienten is tot nu toe slechts met 

beperkt succes bestreden. Naast de hardware is ook de software sterk 

verbeterd. De meetmethodieken zijn fl.exibeler geworden, terwijl de 

evaluatie, interpretatie en kwantificering van MR-data sterk verbeterd 
zijn door belangrijke ontwikkelingen in de signaalverwerking. 
Hiema worden de belangrijkste, meer recente verworvenheden van de in 

vivo MR imaging en -spectroscopie samengevat. 

De MRS is s terk gestimuleerd door de ontwikkeling van volume

selectietechnieken, die gebaseerd zijn op principes uit de MRI. 

De combinatie van zorgvuldig ontworpen radio-frequente pulsen en 
magnetische veldgradienten maakt het mogelijk om het gemeten 

M R-signaal te beperken tot een volume-van-interesse, met behoud van 

informatie over de chemische verschuiving. De keuze voor de meest 

gepaste aanpak wordt bepaald door het doe] van het experiment en 

het soort object: die ene ideale techniek voor elke applicatie bestaat 

niet. De meest gebruikte pulsreeksen voor gelokalisee rde MRS zijn 
PRESS (Point-RESolved Spectroscopy) [8] en ST EAM (STimulated-Echo 

Acquisition Mode) [9], die zijn gebaseerd op het meten van een 

secondaire Hahn-spinecho, respectievelijk, een gestimuleerde echo. 

Volume-selectieve MRS maakt meestal gebruik van de waterstofkem, 

vanwege de relatiefhoge gevoeligheid. Een nadeel van het proton 

is haar relatief geringe bereik qua chemische verschuiving, waardoor 
de spectrale resolutie en daarmee het chemisch ondersche idend 
vermogen van rH-MRS be perkt is. 13C-MRS daarentegen kent een 

uits tekende spectrale resolutie, maar is relatief ongevoelig. Geavanceerde 

editingtechnieken, die de gevoeligheid van het proton paren aan de 

resolutie van de koolstofkern maken het soms mogelijk om het beste van 

beide werelden te combineren. Tot slot moet de spectroscopic imaging
techniek worden genoemd, waarmee de ruimtelijke verdeling van 
metabolieten in vivo bepaald kan worden [10]. De verkregen gegevens 

worden vaak in de vorm van metaboliet images weergegeven. In vivo 
MR- spectroscopie heeft z ich nadrukkelijk bewezen in het biom edische 
onderzoek. Het routinematige gebruik van MRS als onderdeel van 
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kJinische procedures is nog relatief kleinschalig, maar neemt niettemin 

onmiskenbaar toe, vooral voor oncologische indicaties. 

Op MR imaging-gebied hebben de afgelopen jaren stormachtige 

ontwikkelingen plaatsgevonden. MRI is de diagnostische techniek voor 
een groeiend aantal indicaties, waaronder de detectie van multiple 

sclerose-plaques en tumoren in de hersenen. Hoewel de anatom ische 

toepassing van MRI nog steeds de belangrijkste applicatie in de kJin ische 

diagnostiek is, neemt het belang van fu nctionele MRI-technieken 

(fM RI4) [rrJ snel toe. Hieronder vallen onder andere metingen van 

bloedstroming, diffusie in weefsels en capillaire perfusie. Dit is een 

belangrijke categorie van technieken die de MRI in relatiefkorte tijd 

een vooraanstaande positie heeft bezorgd in een aantal ongedach te 

vakgebieden. Het m eest uitgesproken voorbeeld is onderzoek naar 

hersenfuncties met behulp van zogenoemde BOLD (Blood Oxygenation

Level Dependent) fM RI [12], die de neuro-imaging binnen de psychologie 

en psychiatrie voortvarend aan bet veranderen is. De BOLD-techn iek 
gebruikt hemoglobine in de rode ceUen in het bloed als een 

endogeen contrastmiddel. Oxyhemoglobine is diamagnetisch, terwijl 

deoxyhemoglobine paramagnetisch is. Bij functionele activering neem t 

zowel de Jokale doorbloeding als de lokale zuurstofconsumptie toe. 

Het netto resultaat is, enigszins tegen de verwachting in, dat de 

concentratie van oxyhemoglobine toeneemt. Dit uit zich in een 

toename van de signaalintensiteit, bi j gebruikmaking van Tz'''-gewogen 
MRI-technieken die gevoelig zijn voor Jokale veranderingen in de 

magnetische susceptibilitei t. fMR l-achtige technieken verschaffen ook 

informatie over een groot aantal andere dynamische processen die 

gerelateerd zij n aan de functionele toestand van weefsels en organen. De 

principes en het gebruik van twee van deze technieken , te weten diffusie

en perfus iegewogen imaging, worden nu nader toegelicht. 

3 De gevoeligheid van in vivo MR blijkl ongeveer lineair met het magneetveld toe te nemen. 

4 De term fMRI wordt vaak in en8ere zin gebruikt orn studies naar taak-gerelateerde activering van hersengebieden 

aan le duiden. 
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Diffusiegewogen MR 
Diffusie is een van de meest fundamentele processen in de natuur. MR is 
heel geschikt om de moleculaire verplaatsing ten gevolge van diffusie te 

meten. Verreweg de meest gebruikte techniek is gebaseerd op de Pulsed
field Gradient Spin -Echo (PGSE)-techniek, die rond 1965 door Stesjkal 
en Tanner is geintroduceerd [13]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee 
identieke gradientpulsen, die na elkaar uitgestuurd worden: een in elke 
periode van een Hahn-spinecho pulsreeks. Elk van de gradientpulsen 

veroorzaakt een verschuiving in de fase van individuele kernspins, die 
afhangt van de amplitude en de duur van de gradientpuls, de positie van 
de kernspin langs de richting van de gradient en het soort atoomkern. 
Statische kernspins, die zich niet verplaatst hebben in de periode 
tussen de beide gradienten, ondervinden geen enkel nettofase-effect 
van de gradienten: de beide pulsen doen elkaars effect teniet. Dat is 
anders, als een kernspin zich heeft verplaatst in de periode tussen 
de gradientpulsen. Afhankelijk van de mate van verplaatsing resulteert 
in <lit geval een nettofase-effect. Na middeling over het grote aantal 
kernspins, waarop we de MR-meting baseren, worden we geconfronteerd 
met een afname van het signaal. Daaruit kan de diffusiecoefncient 
worden bepaald. 
In eerste instantie is de diffusie-MR-techniek ontwikkeld om 
diffusiecoefficienten in isotrope vloeistoffen te meten. Het afgelopen 
decennium is echter gebleken, <lat diffusiegewogen MRS en met name 
diffusiegewogen MRI, interessante informatie over de structuur en de 
functie van levende systemen kan opleveren. 
De meest aansprekende toepassing van diffusie-MRI is de detectie van 
cytotoxisch oedeem in de acute fase van een ischemische hersenberoerte. 
Een beroerte wordt meestal veroorzaakt door het afsluiten van een 
bloedvat <lat een deel van de hersenen voorziet van zuurstof en glucose 
(de belangrijkste brandstof voor het hersenweefsel). De hersencellen 
hebben slechts een kleine brandstofreserve. Het afsluiten van een 
bloedvat door bijvoorbeeld een bloedstolsel leidt daardoor binnen enkele 
minuten tot een energietekort in het weefsel. Een van de gevolgen is, <lat 
de elektrische potentiaal over de membraan van de hersencellen wordt 
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figuur 4 

Serie di ffusie-

gewogen MR· 

beelden van de 

hersenen van een 

rat, gemeten twee 

uur na het afsluiten 

van de middelste 

hersenslagader. Di t 

\eidt tot een lokale, 

opgeheven. Samen met natrium- en chloride-ionen nemen de cellen 
daardoor water uit de omgeving op, waardoor ze opzwellen. Oat p roces 

van celzwel ling wordt cytotoxisch oedeems genoemd. 

Moseley en collega's waren in 1990 de eersten die suggereerden, 
<lat de vorming van cytotoxisch oedeem gevisualiseerd kan warden 

m et diffusiegewogen MRI [14]. Zij bootsten in een kattenmodel 

een enkelzijdige ischemische hersenberoerte na en ontdekten, <lat 

het weefsel in het stroomgebied van het afgesloten vat binnen 15 
minuten een vertraagde diffusie van water vertoonde. Dit uit zich op 
diffusiegewogen images als een hogere signaalintensiteit, hoger dan in 

het omringende, normale weefsel (figuur 4). 

ischemische laesie. 

die in de rechter 

hersenhelft zichtbaar 

wordt als een gebied 

met een hogere 

signaa I intensitei t. b=O b = 644 b = 1241 b = 1848 (10'3 s/mm2) 
De b-waarde geett 

de sterkte van de 

diffusie-weging weer. 

De waarnemingen van Moseley c.s. hebben geleid tot een ware explosie 

van onderzoek naar de biofysische en biochemische mechanismen 

die de verlaagde diffusiecoefficient (ADC)6 van het water in het 

weefsel veroorzaken. Gebleken is, <lat veranderingen in de diffusie

eigenschappen van zowel het intra· als het extracellulaire milieu 
bijdragen aan de ADC-verlaging. De belangrijkste bevinding is echter, 
dat het grootste dee! van de ADC-verlaging parallel aan de zwelling van 

de cel!en optreedt. Het heersende beeld is clan ook, dat diffusiegewogen 

De term 'cytolagisch oedeem' duidt aan, dat deze toestand bedreigend is voor de eel. Allerlei processen (onder andere 

in gang gezet door een sterke verhoging van de concentratie calcium-ionen in de eel) zullen binnen relatief korte tijd 

leiden tot onherstelbare beschadiging van de eel. 

Meestal wordt van apparent diffusion coefficient (ADC) gesproken om aan te geven, dat de gemeten verplaatsing van water· 

moleculen niet alleen wordt bepaald door een wanordelijke diffusie-beweging maar oak door diverse andere factoren (zeals 

adsorptie en desorptie aan macromoleculaire structuren en restrictie-effecten van membranen). 

13 Magnetische Resonantie: van klein tot groot(s) 



Aguur S 

MR-beelden van de 

achterpoot (boven) 

en de scheenbeen-

spier (onder) van de 

rat. De strepen in 

de onderste figuur 

stellen de vezelorien-

taties voor. zoals 

bepaald met Oiffusie 

Tensor Imaging. 

MRI rapporteert over de aanwezigheid en de locatie van cytotoxisch 
oedeem bij een acute stroke. De techniek h eeft voorspellende waarde 
voor de ernst van weefselschade op de lange termijn. Een groeiend 
aantal centra dat zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van acute 
stroke-patienten gebruikt diffusiegewogen MRI voor diagnostische en 
therapeutische doeleinden. 

Diffusiegewogen MR imaging en -spectroscopie kunnen ook worden 
aangewend om de structuur van weefsels en cellen te bestuderen. 
Deze technologie, die wordt toegepast zowel in het fu ndamenteel 
natuurwetenschappelijke onderzoek als voor biomedische doeleinden. 
is gebaseerd op het meten van de tijdsafhankeli jkheid van de 
diffusieverplaatsing en/ofhet meten van de richtingsafhankelijkheid 
van de diffusie (de niet-identieke diffusieverplaatsing7 in verschillende 

richtingen duidt op een anisotrope opbouw van het weefsel). Het 
meten van diffusiebeperking geeft inzicht in de afmetingen van 
weefsel- en celcompartimenten. De bepaling van weefselanisotropie 
levert informatie over de orientatie van vezelstructuren. Deze methode 
wordt Diffusie Tensor Imaging (DTI) genoemd. DTI biedt unieke 
mogelijkheden om op microniveau structurele parameters door het 
gehele weefsel in vivo te meten. De methode wordt vooral toegepast om 
vezelorientaties in spierweefsel (figuur 5) en zenuwweefsel te bepalen. 
In spierfunctie-onderzoek worden ook vaak MRI-technieken 
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7 De netto verptaatsing ten gevolge van diffusie is nul. Daarom v-1ordt de gemiddeld afgelegde afstand berekend als de wortel 

uit de (ensemble-gemiddelde) kwadratische verplaatsing. 
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gebruikt die de dynamische vervorming van het weefsel door contractie/ 
relaxatie afbeelden. Deze methoden van tagging of snelheidscodering 
zijn van belang voor fundamenteel biomechanisch onderzoek en voor 
het lokaliseren van verstoorde functies bij diverse aandoeningen van 
de hartspier. In de tagging-techniek wordt het MR-signaal van het 
weefsel op een gecontroleerde manier gemoduleerd. Als het signaal 
op een later tijdstip wordt uitgelezen, kan uit de vervorming van het 
modulatiepatroon de lokale vervorming van het weefsel worden bepaald. 
De methode van snelh eidscodering maakt gebruik van de fase van het 
signaal, die verandert bij verplaatsing van het weefsel. De combinatie 

van de structurele bepaling van vezelorientaties met DTI-technieken en 
tagging-metingen van de spierfunctie is een krachtig hulpmiddel bij 
onderzoek naar structuur-functierelaties in spieren. 

Voor zojuist genoemde, niet-invasieve MR-technieken bestaan in 
essentie slechts invasieve alternatieven . 
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Perfusiegewogen MRI 
MRI heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in het meten 
van de doorbloeding van organen en weefsels. De doorstroming van 

grote bloedvaten, die direct zichtbaar zijn in het MR-image, kan 

met MR-angiografie (MRA) worden afgebeeld [II ]. Met MRA kunnen 
stroomsnelheden nauwkeurig worden bepaald en kunnen eventuele 

vernauwingen worden vastgesteld. De combinatie van ultrasnelle MRA 

en nieuwe generaties MR-contrastmiddelen biedt de mogelijkheid om 

het arteriele en het veneuze vaatbed selectief af te beelden. 

Behalve in deze volume flow-metingen wordt er grote voortgang gemaakt 

in de toepassing van MRI-technieken die weefseldoorbloeding op het 
niveau van de haarvaten kwantificeren. De d imensies van de vaten zijn 

in dit geval veel kleiner clan de ruimtelijke resolutie in de MR-beelden. 

Perfusie is een belangrijke parameter, omdat deze bepalend is voor de 
aanvoer van zuurstof en nutrienten naar het weefsel. De meest gebruikte 

MR-perfusietechniek wordt dynamic susceptibility-contrast- (DSC-) MRI 
genoemd. In dit geval wordt een snelle imaging-techniek gebruikt om 
de eerste passage van een bolus MR-contrastmiddel te volgen [11]. De 
concentratiegradient van het contrastmiddel tussen de bloedvaten en 

het weefsel veroorzaakt een gradient in de magnetische susceptibiliteit 

die leidt tot een tijdelijke afname van de signaalintensiteit in de 

Tz'''-gewogen MRI-opname (figuur 6) . De mate, waarin dit gebeurt 
hangt af van de lokale concentratie contrastmiddel en daarmee van 

de lokale doorbloeding. Absolute kwantifice ring van hemodynamische 
parameters, zoals de bloed-flow, is lastig. Niettem in kunnen de relatieve 

indices een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van de 
functionele toestand van het bestudeerde orgaan. Het succes van de 

DSC-techniek is afhankelijk van de mate, waarin het MR-contrastmiddel 

in de bloedbaan blijft tijdens de eerste weefselpassage. Oat is de 

reden, waarom de techniek zulke goede resultaten oplevert voor 
hersenweefsel (dat onder normale omstandigheden nauwelijks lekkage 

vertoont van contrastmiddel door de bloed-hersenbarriere). Vee! andere 

weefsels, zoals hart- en skeletspier, vertonen reeds tijdens de eerste 
boluspassage aanzienlijke lekkage van contrastmiddel. Momenteel zijn 
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figuur 6 

Dynamic Susceptibility 

Contrast·MRI van de 

hersenen van een rat. 

De figuur laat van 

linksboven tot rechts· 

onder een serie beet-

den zien, v66r. tijdens 

en na de eerste 

passage van een 

MR-contrastmiddel, 

dat t ijdelijk de beeld· 

intensiteit verlaagt. 

ln de rechterhersen-

helft komt het 

contrastmiddel later 

aan, wat duidt op 

een verminderde door-

bloeding. 

er ontwikkelingen gaande in de beeldbewerking om ondanks deze 

complicerende factor betrouwbare perfusiegegevens te verkrijgen. 
DSC-MRJ is afhankelijk van de intraveneuze injectie van contrastmiddel 
en is dus invasief. Arteriele Spin Labeling- (ASL-) technieken voor 
het meten van weefselperfusie zijn dat niet en leveren in principe 

eveneens beter kwantificeerbare resultaten op. ASL maakt gebruik 
van water, dat in het arteriele compartiment stroomt als endogeen 

contrastmiddel [15]. Magnetische labeling van arteriele waterprotonen 
stroomopwaarts van het bestudeerde weefsel veroorzaakt een afname van 
de signaalintensiteit. Uit de vergelijking van een meting met en z6nder 
de arteriele labeling kan via een relatief eenvoudig model de bloed-flow 
worden geschat. 
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Het grootste obstakel <lat brede invoering van de ASL-methode in 
de weg staat, is de relatieve ongevoeligheid ervan. Het verschil 

tussen de perfusiegewogen en de niet-perfusiegewogen beelden , aan de 
hand waarvan de doorbloeding wordt geschat, bedraagt slechts enkele 
procenten van de totale signaalintensiteit. De methode is dan ook 
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makkelijker toepasbaar bij hogere magneetvelden, die bovendien het 

voordeel bieden <lat de T1-relaxatietijd van water !anger is. Daardoor heeft 
het arteriele label een langere levensduur, een factor d ie m et name van 

belang is voor h umane studies. De ASL-methode is tot nu toe vooral 

toegepast bij hersenonderzoek. 
Perfusiegewogen MRI-methoden kennen veel toepassingen. 

Voorbeelden zijn de bepal ing van de m ate van hypoperfusie in relatie tot 

cerebrale ischemie en de veranderde doorbloeding die h.et gevolg is van 
de fu nctionele activering van hersengebieden tijdens het uitvoeren va n 

specifieke taken. Deze laa tste toepassing valt ender de noem er va n de 
functionele MRI (fM RI) . 

Perfusiegewogen MRI zal naar verwachting een steeds belangrijker 

plaa ts innemen in het biom edische onderzoek en de kl inische 

diagnostiek. Hoewel Positron Emissie Tomografie (PET) als de gouden 
standaard wordt beschouwd, staat de geringere beschikbaarheid va n 
PET-faciliteiten een brede toepassing in de weg. MRI-faci liteite n z ijn 
veel u itgebreider beschikbaar en vere isen een aanzien lijk m inder 
geavanceerde in frastructuur dan PET. 
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De nom inaal haalbare resolutie in MR-imaging is sterk verbeterd, 
doordat er steeds sterkere gradienten en hogere magneetve lden 

beschikbaar zi jn. Een resolutie in de orde van 10-20 • m is realiseerbaar 
voor kleine objecten. Deze M R-microscopie is onder andere interessant 
voor onderzoek naar embryonale ontwikkeli ng en de structuur van 
bot. MR-spectroscopie wordt momenteel bijna altijd gecombineerd 
met MR-imaging. Enerzijds om onder geleide van MR-images het 
volume van interesse voor de MRS te plaatsen. Anderzijds omdat 

het combi neren van gegevens van de twee MR-modali teiten grote 
wetenschappeli jke en (bio)medische voordelen biedt. 
Een van de sterke kanten van de MR-tech niek is <lat het object 
da t de MR-meting ondergaat geen kortetermijnschade ondervindt. De 
afgelopen jaren is onderzoek verrich t naar de mogelijke gevolgen van 
het gebruik van sterke magneetvelden op de langere termijn. Er zij n 
geen nadel ige effecten op vitale functies gerapporteerd. Zo bleek de 
fo k van m uizen niet be'invloed door een sterk magneetveld en waren 
de gezondheid en de cognitieve vermogens van de nakomelingen 
niet anders dan va n de controle-muizen , die in het aardmagnetisch 

veld opgroeiden. Het enige nadeel van onderzoek met proe fd ieren 
is, dat het anesthesie vereist om bewegingsartefacten te voorkomen. 
Hers tel na anesthes ie is belastend en beperkt de herhaalfrequentie van 
MR-metingen bij proefdieren . 
De inzet van MR hangt af van de vraag die men probeert te 
beantwoorden. Deze moet bovendien aJ tijd in een gezonde balans met 
andere modaliteiten zijn. Een verbredi ng is initieel ook nodig om vast 
te stellen welk soort informatie een nieuwe MR-techniek levert. Een 
voorbeeld is het onderzoek naar diffus iegewogen MRI en MRS in relatie 
tot hersenischemie. Uit de combinatie van niet-invasieve MR-metingen 
met invasieve micro-elektrodebepalingen van weefselimpedantie en 
celzwelling en -depolarisatie konden eenduidige conclusies worden 
getrokken over het mechani sme van de ischemie-geinduceerde afname 
in de diffusie-coefficient van het water in het hersenweefsel. 
De aanschaf van M R-apparatuur en de exploitatie en het onderhoud 
daarvan brengen hoge kosten met zich mee. De effectiviteit van MR, 
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ofwel de grote verscheidenheid en de aard van de info rmatie die 
de techniek Jevert, maakt d it naar mijn mening echter meer clan 

goed. Die mening wordt kennelijk gedeeld door de instanties die het 
geld in de medische zorg en het m edisehe onderzoek verdelen: het 
aantal MR-scanners voor klinisch gebruik en biomedisch onderzoek 
neemt in hoog tempo toe. Dat stimuleert verdere verbeteringen 
van de technologie, omdat het voor de betrokken apparatuurfirma's 
aa ntrekkeli jk is om in MR-activiteiten te investeren. 

De fascinatie 
Het veld van de in vivo MR is breed , omdat MR een grote 
verscheidenheid aan processen in levende systemen ka n meten. Die 
veelzijdigheid is ook terug te vinden in mijn wetenschappeli jke carriere. 
Oat komt enerzi jds, doordat de in vivo MR-groep in Utrecht haar 

appa ratuur en expertise vanaf de opriehting eind 1990 voortdurend ter 
besch ikking heeft gesteld aa n externe gebruikers. Oat heeft geleid tot 
samenwerki ngen op diverse onderzoeksthema's. Anderzijds heeft m ijn 
brede belangs tell ing voor vragen binnen de levenswetenschappen een 
beslissende rol gespeeld bi j de ru ime orientatie va n de groep in Utrecht. 
Een van de thema's die me het meest boeit en nauw aansluit bij de 
Ei ndhovense onderzoeksmissie, lieht ik hie r nader toe. 
De munteenheid van de energie-economie van levende systemen is 
adenosinetri fosfaat (ATP) , een energierijke verbi nding die door de eel 
wordt gebruikt om allerlei energie-afhankeli jke processen mogelijk te 
maken , zoals de contractie van spierweefsel. De beJangrijkste route van 
ATP-synthese in dierl ijke eellen is gelokaliseerd in het m itochondrion, 
een celorganel <lat ongeveer even groot is als een bacteriecel. Het 
intrigerende aan de energiecentrale van het mitochondrion is, <lat het 
de snelheid waarmee het ATP maakt snel en nauwkeurig moet kunnen 
aanpassen aan de ATP-behoefte van de eel. Dit komt voor de skeletspier 
overeen met een bijna tienvoudige mitochondriele activiteit, als het 
weefsel overgaat van een rustende naar een maximaal geactiveerde 
toestand . 
Er is al veeJ onderzoek gedaan naar de manier, waarop de activiteit van 
het mitochondrion wordt geregeld: welke signalen er vanuit de eel naar 
het organel gaan al s de ATP-behoefte toeneemt en hoe die signalen 
worden vertaald in een hogere snelheid van de ATP-synthese. T6ch weten 
we nog maar betrekkeli jk weinig over de regelprincipes van dit systeem. 
Enerzijds komt <lat , doordat onze kennis over de moleculaire structuur 
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van de betrokken eiwitten en enzymen beperkt is. Anderzijds blijkt 

het lastig om de mitoehondriele, oxidatieve fosforylering realistiseh met 

wiskundige methoden te modelleren, een eruciale stap om het proees 

te leren begrijpen. Op beide terreinen wordt aanzienlijke vooruitgang 
geboekt. In 19 97 kregen Boyer en Walker de Nobelprijs voor het bepalen 

van de ru imtelijke struetuur van de ATP-syn thase, het complex van 

eiwitten dat in de mitoehondrien de aanmaak van ATP verzorgt. De ATP

synthase werkt als een soort biologische motor: een protonpomp drij ft 

een rotatiemotor aan die de mechanische energie gebruikt om een ATP

molecuul te maken voor elke rotatieslag. Op voile snelheid maakt het 
systeem ongeveer 130 rotaties per seconde. Dit proces kan overigens ook 

in omgekeerde rich ting verlopen; in dat geval wordt ATP ju ist verbruikt 

door het mitochondrion, een conditie die een rol speelt bij diverse 

vormen van schade aan de eel. 

Kennis over de struetuur en de funetie van de individuele bouwstenen is 

essentieel voor het begrip van de regelprincipes van het m itochondrion. 
Om de complexiteit van de ATP-synthese te vatten zijn wiskundige 

modellen nodig die recht doen aan de biochemische realiteit of deze 
op een verantwoorde manier vereenvoudigen. Procedures als Metabole 

Controle Analyse worden verfi jnder en zullen steeds vaker samen met 

experimenteel onderzoek worden toegepast om complexe biologische 

proeessen als de mitochondriele ATP-syn these te beschrijven. 

Mijn eigen onderzoek naar de mitochondriele functie kenmerkt zich 
ook door de combinatie van experiment en modellering. We hebben ons 

vooral gerieht op de rol van de bui tenmembraan van het mitoehondrion, 

dat als enige onderdeel van de dierlijke eel wordt omsloten door een 

dubbele membraan. In de binnenmem braan zitten de eiwitten die de 

synthese van ATP verzorgen. De functie van de buitenmembraan is in 

zekere zin een raadsel. In tegenstelling tot de binnenmembraan heeft 
de buitenmembraan geen specifieke transporteiwitten die het selectief 

doorlaatbaar maken voor specifieke moleculen. Het buitenmem braan 

bevat porie-eiwitten, die relatief kleine moleculen wel, maar grotere 

moleculen n iet doorlaten. Ons onderzoek suggereert, dat zelfs kleine 

moleculen als ATP de porie-eiwitten met moeite kunnen passeren en dat 

dit gevolgen heeft voor de regeling van de mitoehondriele aetiviteit. We 
kwamen tot deze bevinding bij onderzoek naar mitoehondrien die uit 

weefsel waren gelsoleerd en die vervolgens onder zo natuurlijk mogelijke 
omstandigheden werden bestudeerd. 

In vivo MR maakt onderzoek naar de functie van het mitoehondrion in 
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Serie 31P·MR spectra 

van muizenskeletspier, 
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belasting (boven) en 
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(onder). Spieractiviteit 

leidt tot een afbraak 
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figuur 7 
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levende systemen mogelijk. Vooral 31 P-MR-spectroscopie is daarbij een 
krachtig gereedschap (figuur 7). Het MR-werk aan de mitochondriele 

functie heeft zich geconcentreerd op de rol van het creatine 

kinase- (CK-)systeem . CK treffen we onder andere aan in spier- en 
hersenweefsel. Steeds komen er twee verschillende soorten CK-iso
enzymen voor, een in het cytoplasma en een in de ru imte tussen de 

binnen- en de buitenmembraan van het mitochondrion. CK wordt vooral 

een rol als energiebuffer toegeschreven8. Die functie zou echter door 
een soort CK kunnen worden verzorgd. De actuele uitvoering van het 

CK-systeem doet een meer verfijnde rol in de energiehuishouding van 

de eel vermoeden. Ons onderzoek suggereert, <lat het mitochondriele CK 
een rol speelt in de signaaltransductie van de energiehuishouding. Het is 

Vee! topsporters slikken aanzienlijke hoeveelheden creatine, een lichaamseigen stof. Oil leidt, via he! creatine kinase-enzym, 

tot een verhoging van het fosfocreatine-gehalte van spieren en heeft een prestatieverhogend effect. 
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betrokken bij het afstemmen van de ATP-syn these op de behoefte van de 

eel. De afwezigheid van mi tochondrieel CK in genetisch gemodificeerde 
muizen leidt tot adaptaties d ie ook in die richting wijzen. 

Het mitochondrion heeft een dua listische rol in het functioneren van de 
eel. Aan de ene kant is het als energiecentrale verantwoordeli jk voor de 
leverantie van ATP; daarmee maakt het onder normale omstandigheden 

vitale processen mogelijk. Aan de andere kant blijkt het mitochondrion 
ook centraal te kunnen staan in het afsterven van de eel. Dat aspect 

is van belang bij schade die ontstaat door hypoxie en ischemie door 
bijvoorbeeld een hersenberoerte of een hartinfarct. In dit geval zijn de 
m itochondrien allereerst 'slachtoffer' op de korte termijn ; zuurstoftekort 
leidt tot het stoppen van ATP-synthese. Zelfs bij herstel van de 
bloedtoevoer openbaart zich op de langere termi jn vaak zogenaamde 

reperfusieschade. Deze wordt onder andere veroorzaakt door (zuurstof)
radicalen, die vooral schade aan bet mitochondrion veroorzaken. 
Afhankelijk van de duur en de ernst van de hypoxie/ischemie zal 
een dee! van het weefsel, ook na succesvolle reperfusie, afsterven. Dat 
verloopt deels via het proces van geprogrammeerde celdood, apoptose, 

waarin het m itochondrion een sleutelrol speelt. In de vroege fase 
van apoptose wordt de doorlaatbaarheid van de buitenmem braan sterk 
verhoogd, waardoor cytochroom c naar buiten lekt en de geleiding 
van verdere signalen naar de celkern kan initieren. Dit leidt tot het 
gecontroleerd opruimen van de eel , die niet meer levensvatbaar is. 
Het Utrechtse MR-onderzoek naar hersenischemie concentreert zich 
momenteel op het ontstaan van secundaire schade en op de op MR 
gebaseerde detectie van apoptotische processen na reperfusietherapie. 
Mijn onderzoek aan m itochondrien kenmerkt zich zo door een 
fundamentele en een toegepaste kant. Het fundamentele werk, dat 
zich toespitst op de vraag hoe het m itochondrion 'werkt', levert basale 
kennis op. Deze kennis kan leiden tot een beter begrip van de 
ziekteprocessen en de behandelingsmogelijkheden. Het mitochondriele 
onderzoek gerelateerd aan weefselischemie heeft directere implicaties 
voor de diagnostiek en de behandeling van patienten. Dit onderzoek 
bevindt zich op het raakvlak tussen laboratorium en kliniek, wat het een 

speciale lading en motivatie geeft. 

23 Magnetische Resonantie: van klein tot groot(s) 



De uitdagingen in het post-genomische tijdperk 
De levenswetenschappen m aken stormachtige ontwikkelingen door. De 
grenzen tussen deelspecialismen, zoals de biofysica en de biochemie, 
zijn mede door het succes van de moleculaire biologie doorbroken. 
Tot voor kort was er binnen de biofysica en de biochemie voora l 
aandacht voor onderzoek naar individuele componenten, terwijl 
interacties in complexe systemen nauweli jks werden onderzocht. Door 
de opkomst van high-throughputprocedures die de functie identificeren 
van componenten van complexe systemen (proteomics, functional en 
structural genomics) zullen de !evenswetenschappen de komende jaren 
sterk veranderen. Deeldisciplines zullen door deze ontwikkelingen een 
evolutie doormaken van een monomane naar een integratieve orientatie, 
waardoor er verbanden gelegd kunnen worden tussen het genotype9 

en de functionaliteit van intacte organismen. Dit leidt niet alleen tot 
doorbraken binnen de levenswetenschappen, maar heeft ook grote 
gevolgen voor de geneeskunde. 
De snelle ontwikkelingen op moleculair-biologisch terrein (zoals het 
genereren van knock-out muizen en transgene muizen 10) leiden tot 
een steeds grotere behoefte aan methodieken d ie kunnen bijdragen 
aan de fenotypering11 van intacte organismen . In dit multidisciplinaire 
onderzoek komen aspecten aan de orde als: 
- regulering en coiirdinatie van meta bole routes; 
. interacties van genen in het netwerk van cellulaire functies; 
. interacties met de omgeving. 
Uitgesproken genetische m odificaties, zoals in knock-outs, gaan 
vaak gepaard met onverwacht milde fenotypische veranderingen . Dit 

vereist veelzijdige technologieen om de functionele gevolgen van 
de genotypische verandering te bepalen. MR maakt de in vivo 
meting van een groot aantal verschillende parameters mogelijk en is 

Het genotype is het geheet aan erfelijke informatie, dal een organisme bij zich draagt. 

10 In knock-out muizen is de expressie van een gen, coderend voor een speciftek eiwit, geelimlneerd. 

In transgene muizen is juist een 'vreemde' ONA-code ingebrachl. zodat nakometingen permanent gemodificeerd 2ijn. 

11 Het fenotype is de functionele uitdrukking van de erfelijke eigenschappen van een organisme. 
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daarom een effectiefhulpmiddel bi j fenotypering. Onderzoek naar de 

rela tie tussen genotype en fenotype vergt daarnaast een modellering 

van de meetresultaten . Biomathematische modellering ondersteunt 

de in terpre tat ie van de meetgegevens en maakt voorspellingen 

over com plex gedrag mogel ijk. Voor metaboolgericht onderzoek 

kan MR-spectroscopie, bijvoorbeeld via isotopomeeranalyse van 

13C-gelabelde metabol ieten, een unieke rol spelen in di t samenspel 
tussen experimenteren en modelleren . 

In vivo MR zal volgens mi j de komende decennia een steeds belangri jker 

rol spelen bij het verdiepen van kennis en inzicht vanuit de grate 

hoeveelheid gegevens die door de verschillende genoom-progra mma's 

is en wordt gegenereerd. Het genoom van diverse dierlijke organ ismen 

(waaronder dat van de mens) is recent opgehelderd. De u itdaging is 

nu om deze schat aa n genetische info rmatie te vertalen in kennis over 

de functie van de biomacromoleculen , waarvoor de genen coderen. 

Dit functional genom ics-onderzoek wordt bemoeili jkt, doordat de 

eiwitfunctie meestal n iet ka n worden voors peld op basis van de primaire 
structuur. De functie zal moeten worden bepaald via in vivo onderzoek 

of moeten worden afgeleid uit de 3D-structuur van de betrokken 
eiwitten. Er komen steeds meer mogelij kheden om processen te 

volgen en te manipuleren bin nen intacte cellen en weefsels en 

zelfs co mplete organismen. Zo valt er veel te ve rwachten van de 

ontwikkeling van 'conditionele' gen-knock-outs en -knock-ins. Via 

combina ties van technieken kan er een verbinding worden gemaakt 

tussen de afzonderli jke componenten en het intacte biologische systeem. 

Juist aan die stap naar het hoogste integratie-niveau kan in vivo MR 
belangri jke bi jdragen leveren, voora l door de aard en de veelsoortigheid 

van de informatie die wordt verkregen. De uit de genomics en 

proteomics onderzoek beschikbare informatie maakt studie noodzakeli jk 

naar de interactie tussen macromoleculen in de eel, e.g. het weefsel. In 
vivo MR kan <l it in het algemeen niet rechtstreeks , maar is wel geschikt 

om de functionele effecten van de in teracties te bepalen . Bij fys iologische 

concentra ties gedragen eiwitten zich in het intracellulaire compartiment 
vaak heel anders clan onder in vitro condit ies. Het is dan ook de vraag, 

hoe de in vitro eigenschappen van eiwitten/enzymen zich verhouden tot 
hun in vivo eigenschappen . In vivo MR ka n hieraan bij dragen , met name 

in combinatie met modeller ing. 
De beschreven inzet van de in vivo MR-techniek vereis t een intensieve 
samenwerking met relevante aanpalende disciplines. De sterk multi-
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figuur 8 

De 6. 3 Tesla-MR· 

scanner die in het 

MR-laboratorium 

in Eindhoven staat 

opgesteld . 

disci plinaire orientatie van de in vivo MR za l daa rdoor nog verder 

toenemen. 

Biomedische MR & de faculteit Biomedische Technologie 
Het aa ntal toepassingen van MR-technieken in de levenswetenschappen 

en de geneeskunde neemt in hoog tempo toe. Het veld vraagt om 
voortdurende innovaties, zodat er een con stante stimulans is om 

technologische vern ieuwingen te realiseren, zowel op het vlak van de 

hardware van de MR-apparatuur als op het vlak van de meetmethoden 

en de data-analyse en -reconstructie. MR bevindt zich nadrukkelijk 

op het snijvlak van de geneeskunde en de tech niek. Deze elementen 

maken MR tot een aantrekkelijk technologisch zwaartepunt binnen de 
faculteit Biomedische Technologie van een techn ische universiteit. Dat 

verklaart de instell ing van een leerstoel Biomedische MR bij de faculteit 

Biomed ische Technologie van de TU Eindhoven en de Universiteit 

Maas tricht, die ik vanaf r februari 1999 bekleed. Een niet onbelangrijk 

aspect is de nabijheid van Phi lips Med ical Systems, <lat wereldwijd een 

van de marktleiders is in de diagnostische MR. Dit creeert interessante 

kansen voor wetenschappelijke samenwerking, terwijl het studenten de 

mogeli jkheid biedt om stages te doen in een stimulerende industriele 

omgeving. 
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Hoogwaardig MR-onderzoek vereist uitstekende experimentele 

faciliteiten. Recent is vanuit een gezamenlijk initiatief van de faculteiten 

Technische Natuurkunde en Eiomedische Technologie in een vleugel 

van het gebouw van Technische Natuurkunde een MR-laboratorium 

gerealiseerd <lat wordt geleid door prof. Klaas Kopinga. In het 

laboratorium zijn drie MR-instrumenten ondergebracht die relevant 

zijn voor het experimentel e biomedische M R-onderzoek. Het gaat om 

een +7 Tesla verticale magneet, die vooral gebruikt zal worden voor 

micro-imaging van weefsel. Verder is er een 6.J Tesla horizontaal 
systeem opgesteld, <lat bij uitstek geschikt is voor onderzoek van kleine 

proefdieren (Figuur 8). De 6.J Tesla magneet is in bruikleen verkregen 

van Philips Medical Systems. Verder is er met steun van Philips Medical 

Systems een gebruikte r.5 Tesla high-volume scanner geplaatst. De 

technische infrastructuur en de bemensing van het MR-laboratorium 

worden gezamenlijk door de faculteiten Technische Natuurkunde en 

Eiomedische TechnoJogie gefinancierd. 
De infrastructuur van het MR-laboratorium maakt onderzoek naar 

een breed scala van fantomen en ex vivo en in vivo biologische 
systemen mogelijk. Mijn MR-activiteiten zullen vooral gerelateerd zijn 

aan onderzoek naar de relatie tussen de structuur en de functie 
van biologische weefsels, toegespitst op de skeletspier. het hart en 

het bot. Deze thematiek is technologisch uitdagend en sluit nauw 

aan bij ander onderzoek binnen de faculteit EMT. De vraagsteJlingen 

worden grotendeels ge'inspireerd vanuit een klinisch probleem, zodat de 

resultaten van medisch belang zullen zijn. 
Een aantal thema's licht ik kort toe. 

De ee;ste onderzoekslijn is gericht op het verkrijgen van fundamentele 

kennis over de relatie tussen de structuur, de functie en het 
metabolisme van de skeletspier, met speciale aandacht voor de rol 

van het mitochondrion. Dit onderzoek wordt vooral uitgevoerd in 

samenwerking met Maarten Drost en Matthijs Hesselink van de 

afdeling Eewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht; de 

laatste participeert eveneens in de faculteit EMT. Recent is door de 

Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU/e een geavanceerde 
MR-compatibele muizendynamometer gebouwd, die de gecontroleerde 

belasting van muizenskeJetspier en de meting van mechanische 

parameters tijdens MR-experimenten mogelijk maakt. Deze technoJogie 
zal onder andere worden ingezet om de gevolgen van transgene 
modificaties in muizenspier in kaart te brengen. Zo zal onderzoek in 
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muizen die het enzym alfa-glucosidase missen nadere kennis opleveren 
over de Ziekte van Pompe, een fa tale spierziekte. Jn samenwerking 
met Eline Kooi en prof. jos van Engelshoven (Radiologie) wordt 
MR-onderzoek gedaan naar de humane skeletspier, in eerste instantie 
vooral om vetstofwis seli ng met rH -MRS te meten. 
Een tweede probleemstelli ng betreft de etiologie van drukwonden. 
Drukwonden, ook we! decubitus genoemd, zijn lokale gebieden van 
weefselbeschadiging die in de huid en het onderliggende spierweefsel 
worden veroorzaakt door langdurige mechanische belasting. Decubitus 
doet zich vaak voor bij langdurig zieken en wordt met het vergrij zen 
van onze bevolking een ernstiger probleem. Er is na uweli jks bekend 
hoe mechanische belas ting to t weefselschade le idt. Binnen de groep 
van prof. Frank Baa ijens van de facultei ten Biomedische Technologie en 
Werktuigbouwku nde wordt onder leidi ng van Cees Oomens en Carl ijn 
Bouten al geruime tijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van decubitus. 
Recent is in een diermodel voor decubitus met MRI in vivo spierschade 
aangetoond, waarvan de plaats en de ernst goed overeen bleken te komen 
met de ex vivo histologische schade. Momenteel word t er een project 
opgezet om de effecten van veranderingen in de doorbloeding van het 
weefsel op de ontwikkeling van schade te onderzoeken. In vivo MR zal 
worden gecombineerd met biomathematische modellering. 
Ander MRI-onderzoek met een klinische inspiratie is de bepaling van 
de botstructuur. De mechan ische stabiliteit van het skelet kan ernstig 
verslechte ren door botziekten, waarvan osteoporose het bekend ste 
voorbeeld is . Momenteel wordt de conditie van bot voornamelijk 
bepaald door de botdichtheid te meten, maar da t geeft geen informatie 
over de botsterkte. Bert van Rietbergen doet onder leiding van prof. 
Rik Hu iskes onderzoek naar de relatie tussen de structuur en de 

biomechanische eigenschappen van bot. Er wordt gebruik gemaakt van 
eindige elementenmodellen om u it structurele gegevens het mechanisch 
gedrag te voorspellen. Er zullen MR-micro-im agingmetingen worden 
gedaan om de structu ur van bot met een hoge ruimteli jke resolutie te 
bepalen . De combinatie van beeldvorming en modellering zal implicaties 
hebben voor de diagnostiek van botziekten en waardevol kunnen zijn 
voor de evaluatie van een therapie. 
De groep van prof. Klaas Kopinga doet met name MR-onderzoek naar 
vocht- en ionentransport in poreuze (bouw-)materialen. Geavanceerde 
MR-meetmethoden worden gecombineerd met modelvorming om de 
gemeten processen kwantitatief te beschrijven. Samen met prof. Pieter 
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Wijn wordt onderzoek verricht naar diffusieprocessen in hersenweefsel. 

met de bedoeling de diagnostiek van diverse vormen van hersenletsel te 
verbeteren. Deze lijn van in vivo MR-onderzoek profiteert sterk van de 

expertise in de MR-meting en de modellering van diffusieprocessen in 
poreuze materialen. 

Het BMT-gelieerde in vivo MR-onderzoek is ondergebracht in het 

masterprogramma Biomedical Imaging. Naast de activiteiten van het 

MRL betreft dit het MR-onderzoek van de afdeling Radiologie van het 

Academisch Ziekenhuis Maastricht (prof. Jos van Engelshoven), waar 

MR-onderzoek wordt verricht op diverse terreinen. Eline Kooi doet 
onder andere bepalingen van intra- en extramyocellulaire lipiden in de 
humane skeletspier met gelokaliseerde 1H-MRS. Walter Backes verricht 

functionele MRI-studies bi j een aantal verschillende ziektebeelden. 

MR is ook een belangri jke technologie binnen het EMT-master 

program ma Molecular BioEngineering. Marcel van Genderen en prof. 

Bert Meijer (T U/e) en prof. Leo Koole (UM) gebruiken hoogveld-MR om 

de structuur van (bio-)macromoleculen en (bio)materialen te bepalen. 
De leerstoelgroep Biomedische Beeldwetenschappen onder leiding 

van prof. Bart ter Haar Romeny is eveneens ondergebracht in het 

masterprogramma Biomedical Imaging. De interpretatie, bewerking en 

verwerking van MR-beeldinformatie zal sterk kunnen profiteren van een 

directe interactie tussen onze beide disciplines. 
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Klein begonnen is de MR-techn iek inmiddels groots in haar 

mogelijkheden voor onderzoek naar levende systemen. En ook de 

toekomst ziet er zonnig uit. Ik voeJ me dan ook bevoorrecht om in dit 
vak werkzaam te zijn en <lat in Eindhoven, Maastricht en Utrecht te doen 
met teams van enthousiaste, talentvolle en jonge (en soms iets minder 

jonge) mensen. Het onderzoek aan universi teiten wordt gedragen door 
AI O's en postdocs, die hun beste krachten in de mooiste jaren van 

hun !even geven om zich persoonlijk te ontplooien en tipjes op te 

lichten van de sluiers, waarachter de grotere en kleinere vragen in 

de wetenschap schuilen. Oat spel van vragen formuleren, een proef 
ontwerpen en met de bijbehorende controles uitvoeren, gevolgd door de 

fase van interpretatie (of frustratie) is bijzonder boeiend en voor mij het 

plezierigste element van het wetenschappelijke werk. 

Tot slot wil ik stilstaan bij de mensen die me hier als het ware hebben 
gebracht. Oat zijn er te veel om op te noemen, want de in vivo MR is 

een uitgesproken multidisciplinair val<. )e hebt vogels van heel divers 
pluimage nodig om tot m ooie dingen te kunnen komen. Oat blijkt 

ook wel uit het feit, dat ik tot nu toe met meer dan 230 verschillende 

wetenschappers heb gepubliceerd. 

Allereerst wil ik professor )an Janssen , de decaan van de faculteit 

Biomedische Technologie, noemen. Ik heb een grote bewondering voor 
de m anier waarop Jan het onderwijs en het onderzoek van de prille 
faculteit samen met een e nthousiaste staf ges talte geeft. Jk ben er trots 

op, dat hij me het vertrouwen heeft gegeven om een bijdrage te leveren 

aan het biomedische MR-onderzoek en -onderwijs in Eindhoven en 
Maastricht. 

Ik prijs me gelukkig met de samenwerking die ik mag hebben met 
Klaas Kopinga. Gustav Strijkers, Anneriet Heemskerk, Pieter Wijn en 

de andere ]eden van het MR-laboratorium. We staan voor de uitdaging 
om het met elkaar tot een succes te ma ken. De condities daarvoor zijn 
uitstekend, de biomedische MR is een prachtig vak en ik verheug me 
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clan ook op het toekomstige onderzoek. Ik wil het College van Bestuur, 

Wim de Jonge, decaan van de faculteit Technische Natuurkunde, en Jan 

Janssen bedanken voor hun ruimhartige steun bij het inrichten van het 

MR·laboratorium in de B-vleugel van N-laag. 

Een dee] van mijn onderzoek in BMT-verband is een voortzetting van 

een langdurige samenwerking tussen partners van de universiteiten van 

Eindhoven, Maastricht en Utrecht. In die beginfase waren het vooral 

Peter Bovendeerd, Maarten Drost en Theo Arts waarmee ik contact had. 

Later kwamen daar Cees Oomens, Carlij n Bouten , Matthijs Hesselink 

en Frank Baaijens bij. Ook nu nog zij n het de genoemde personen 

met wie ik de meeste interactie heb wat betreft de vragen die we 

met MR proberen te beantwoorden. lk stel me veel voor van de 

samenwerking met Eline Kooi en Jos van Engelshoven op het gebied van 

MR-spectroscopie-onderzoek aan de hum ane skeletspier, met Bert van 

Rietbergen en Rik Huiskes op botgebied, met Anton van Steenhoven en 

Wouter van Marken Lichtenbelt op het gebied van temperatuurmetingen, 

en m et Ben Janssen en jos Smits op het gebied van hartonderzoek bij 

muizen. Bij dezen wil ik Han Meijer en Frank Baaijens bedanken voor de 

gastvrije opvang binnen hun groep. 

Dierbaar zijn me ook de contacten met nog niet genoemde Maastrichtse 

collega's: Walter Backes en Gerrit Kemerink van de Radiologie, Ger van 

der Vusse van de Fysiologie, Dick Slaaf van de Biofysica en Leo Koo le van 

de Biochemie. Ik verwacht veel van de onderzoekslijnen die recent zijn 

gestart en die er nog aan zitten te komen. 

Philips Medical Systems (Best), en in het bijzonder dr. Frans Kuijpers, 

wil ik bedanken voor de mogelijkheid om de 6 .3 Tesla-magneet en het i.5 

Tesla whole-body-systeem op de TU/e te installeren. Pieter Kru it, Ron de 

Beer, Dik van Ormondt en Dick Korbee van de Technische Universite it 

Delft wil ik bedanken voor hun hulp bij het overbrengen van de 6.J 

Tesla magneet met toebehoren. Als we met het 6.J Tesla-systeem in het 

MR-laboratorium de hoge wetenschappeli jke kwaliteit weten te evenaren 

die Wim Bovee met zijn medewerkers in Delft wist te bereiken, dan 

beschouw ik onze m issie als geslaagd. 

Het aantal onderzoekers <lat in Nederland werkzaam is in de in 

vivo MR is aan zienlijk en groeit s nel. We ontmoeten elkaar vooral 

in het buitenland op congressen. Ik heb me voorgenomen om daar 

verandering in te brengen door een nationaal platform te creeren voor 
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de experimentele in vivo MR. Dat initiatief wil ik ui twerken samen 

met Arend Heerschap (Universitair Medisch Centrum St. Radboud) en 

Henk van As (Wageningen Universiteit), met wie ik si nds enkele jaren 

in vivo MR-cursussen organ iseer. Ik verheug m e op de toekomstige, 

gezamenlijke activ iteiten. 

Uiteraard zou ik hier niet hebben gestaan zonder het in vivo 

MR-onderzoek in Utrecht, <lat door de inzet van velen tot bloei is 

gebracht. lk heb veel te danken aan een groat aan tal mensen in 

Utrecht en, door het grate aantal samenwerkingen, aan velen daarbuiten. 
Een aantal personen wil ik met name noemen. Gerard van Vliet, de 

elektronicus, wi l ik beda nken voor zijn essentiele bijdragen aan het 

onderzoek; zonder hem zou het Utrechtse lab niet geworden zij n tot wat 

het nu is. Rien de Bie en Hans Vliegenthart van het Bijvoet Centrum 

ben ik zeer erkenteli jk voor de goede samenwerking, eerst in het kader 

van de landelijke in vivo NMR-facili teit en nu in het kader van de door 
de Europese Unie ondersteunde Large Scale fac ility. Na onze overgang 

in 1998 naa r het Universi tair Med isch Centrum Utrecht werden 

de al bestaande samenwerkingen met partners binnen het UMC 
intensiever en groeiden deze sterk in aan tal. De samenwerkingen 

met Dop Bar, Jaap Kapelle, Gabriel Rinkel en Bart van der Warp 
(Neu rologie), Floris Groenendaal en Frank van Bel (Neonatologie), Cees 
Tulleken (Neuroch irurgie), Onno van Nieuwenhuizen en Kees Braun 

(Kinderneurologie), Jaap Joles en Hein Koomans (Nefrologie), Cor 

Kalkman (Anesthesiologie), Berend Hillen en Ronald Bleys (Functionele 

Anatomie) en Cees van Echteld (Cardiologie) betekenen veel voor 
m ij persoonlijk en zi jn van cruciaa l belang voor het onderzoek. Max 

Viergever en Willem Mali wi l ik bedan ken voor de samenwerki ng bi nnen 
het lnstituut voor Beeldwetenschappen, waarin op een fan tastische 

ma nier het pre-klinische en kli nische onderzoek op het gebied van de 
biomed ische beeldvorming en bewerking is samengebracht. Verder wil 

ik Chris Kolloffe l (Biologie) en Hans Vliegen thart en Gerrit Veldink 

(Scheikunde) noemen. lk ben hen zeer erkentelijk voor de prettige en 
vruchtbare samenwerking gedurende de afgelopen jaren. 

Buiten het Utrechtse is er ook een groat aantal contacten die van invloed 

zijn geweest op mi jn wetenschappeli jke koers. Ik wil in het bijzonder 
de samenwerking met Bert 't Hart (BPRC, Ri jswijk) en Frederik Barkhof 

en Chri s Polman (YU , Amsterdam) op het gebied van multiple sclerose 
noemen. 
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Het dierbaarst zij n me Gielie en Esther, Martine en Nynke, de vier 

vrouwen in mijn !even. Het moet soms vreemd zijn om met een 

wetenschapper samen te !even. De abstractie van het vak is vaak groot 
en het enthousiasme ervoor moeili jk invoelbaar. Ik wi l hen bedanken 
voor hun steun en begrip, ook als ik weer eens opbelde <la t het helaas 
iets later zou worden. Heit en mem, mijn ouders, wil ik bedanken voor 
hun stimulerende steun en de mogelij kheid die ze me geboden hebben 
om va nuit it beste Ja n op ierde te gaan studeren. Helaas kan heit hier 
vandaag niet meer aanwezig zi jn. 

Ter afslu iting wil ik me nog rich ten tot de studenten Biomedische 
Technologie. jull ie hebben gekozen voor een studie op het grensvlak van 
de geneeskunde en de technologie. Ik heb ervaren hoe spannend en 

uitdagend het is om op <l at grensvlak te werken. Samen met jullie hoop 
ik mi jn fasc inatie voor het vak van de biomedische MR en wat je ermee 
kunt doen in de biologie en geneeskunde te delen. lk wil jull ie en alle 
andere aanwezigen bedanken, <lat u hier bent gekomen om naar mijn 
rede te luisteren. 

Ik heb gezegd. 
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