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Samenvatting 

In dit afstudeeronderzoek wordt de nauwkeurigheid van flow metingen met 2 dimensionale 

Magnetische Resonantie Imaging op basis van de Phase Contrast techniek bepaald. Voor 

deze in vitro validatie is een meetopstelling ontwikkeld, waarbij nauwkeurig constante en 

pulsatiele stroming kan worden geproduceerd met als basis een digitaal programmeerbare 

pomp en een 'whole-body' MRI-scanner. 

De nauwkeurigheid van een MR flow meting blijkt door zowel systematische als statistische 

fouten bepaald te worden. In deze studie is een aantal van deze foutenbronnen beschouwd, 

namelijk de invloed van partial volume effecten, angulatie tussen snelheidscodeer-as en 

stromingsrichting, snelheidsoffset t.g.v. eddy currents en contourdetectie van de buiswand. 

De validatie is uitgevoerd in een snelheidsbereik van 0 tot 300 cm/sen met buizen met een 

binnendiameter tussen 1 en 18 mm. 

Uit de metingen bij constante stroming blijkt dat het met de 2D Phase Contrast techniek 

mogelijk is, wanneer de effecten van de foutenbronnen geminimaliseerd worden, om bij 

buizen met een binnendiameter groter of gelijk aan 5 mm debieten binnen 5 % 

nauwkeurigheid te meten. Buizen met een kleinere diameter laten grotere afwijkingen zien. 

Met pulsatiele stroming is slechts een aantal oriënterende experimenten uitgevoerd. Daarbij 

is aandacht besteed aan prospective versus retrospective triggering, en zijn twee 

veelbelovende nieuwe technieken beschouwd, namelijk flow metingen met Echo Planar 

Imaging en met Turbo Field Echo. 

Voor een nauwkeurige validatie van MR flow metingen bij pulsatiele stroming zijn 

aanvullende metingen met een andere modaliteit nodig. 
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Jinleiding 

1 Inleiding 

Ten gevolge van artheresclerose kunnen in het arteriële vaatbed obstructies voorkomen, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een (gedeeltelijke) vernauwing (stenose) en een 

volledige afsluiting (occlusie). 

In de huidige klinische praktijk worden twee methoden toegepast om deze obstructie(s) te 

lokaliseren en te kwantificeren. Voor het afbeelden van het vaatstelsel wordt een angiogram 

gemaakt, dat gebaseerd is op conventionele röntgen. 

Met Doppier spectraal analyse kan een hemodynamisch functie onderzoek worden 

uitgevoerd. 

Een betrekkelijk nieuwe diagnostische methode ter beoordeling van de bloedcirculatie is de 

Magnetische Resonantie Angiografie. Hiermee is het niet alleen mogelijk om afbeeldingen 

van het vaatstelsel te maken (zogenaamde angiogrammen), maar ook hemodynamische 

eigenschappen kunnen worden onderzocht. 

Bij de beoordeling van de hemodynamische eigenschappen wordt de temporele debiet- of 

snelheidsgolfvorm gemeten. Dit wordt in het algemeen met de zogenaamde Phase Contrast

techniek uitgevoerd. 

Doel 

Dit afstudeeronderzoek heeft tot doel om een in vitro validatie van de MR Phase Contrast 

flow metingen uit te voeren. Hiertoe is een experimentele opstelling gebouwd, waarmee 

nauwkeurig zowel constante als pulsatiele stroming kan worden verpompt Als basis dient 

een commercieel verkrijgbare digitaal programmeerbare pomp en een 'whole-body' MRI 

scanner. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke foutenbronnen, die in een MR flow meting 

kunnen optreden, zijn een aantal experimenten uitgevoerd. Daarbij zijn zowel systematische 

als statistische fouten beschouwd. 

Indeling 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de algemene fysische principes van 

Magnetische Resonantie Imaging. Hoe m.b.v. MRI snelheden kunnen worden gemeten, 
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1 Inleiding 

wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet, waarbij tevens een opsomming wordt gegeven van de 

mogelijke foutenbronnen. 

Om het gehele onderzoek in een breder kader te plaatsen wordt in hoofdstuk 4 een model 

beschreven waarmee de temporele golfvorm, zoals deze in een arterieel bloedvat wordt 

waargenomen, kan worden verklaard. Ook wordt hier ingegaan op de diagnostisering van 

een obstructie m.b.v. een aantal indices uit deze golfvorm. 

In hoofdstuk 6 en 7 worden respectievelijk de methoden en de resultaten van de uitgevoerde 

experimenten gegeven. Belangrijke resultaten in hoofdstuk 7 zijn omlijnd. Hoofdstuk 8 bevat 

de discussie hierover. 

De algemene conclusies, aangaande de gehele studie, worden in hoofdstuk 9 uiteengezet, 

terwijl in hoofdstuk 10 een aantal toekomstige projecten wordt gesuggereerd 

Een overzicht van de gebruikte afkortingen is gegeven in appendix A. De gebruikte MR 

meet-protocollen zijn in appendix B opgenomen. Appendix C bevat meetresultaten die niet 

direct relevant zijn voor de discussie. Als laatste zijn in appendix D de adressen en 

telefoonnummers van de leveranciers van verschillende onderdelen van de meetopstelling 

gegeven. 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

2 Magnetische Resonantie Imaging 

2.1 Inleiding 

In 1946 ontdekten Felix Blochl en Edward Purcel2 onafhankelijk van elkaar het principe van 

de kernspinresonantie, Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR), waarvoor ze in 1952 de 

Nobelprijs voor de Natuurkunde ontvingen. Het duurde echter tot begin jaren zeventig 

voordat deze techniek gebruikt werd om afbeeldingen te maken, Nucleaire Magnetische 

Resonantie Imaging (NMRI). Grote bijdragen hieraan hebben Lauterbur, Mansfield en 

Damadian geleverd. 

De eerste klinische toepassingen kwamen begin jaren tachtig. Zo leverde Philips Medical 

Systems in 1983 de eerste op dit principe gebaseerde scanner aan het Academisch 

Ziekenhuis Leiden. Ook de naam werd in deze tijd ontdaan van het woord 'Nucleair' om 

iedere associatie met radioactiviteit te voorkomen, resulterend in: Magnetische Resonantie 

Imaging (MRI). 

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de principes van MRI, maar voor 

een meer uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar de literatuur_3.4,5,6,7 

2.2 Principe van Nucleaire Magnetische Resonantie 

2.2.1 Microscopische benadering 

Het verschijnsel van Nucleaire Magnetische Resonantie treedt slechts op als een atoomkern 

een spin impulsmoment Ï en een magnetisch moment ~ bezit. Ï wordt uitgedrukt in 

J= 1il (2.1) 

met 1i de constante van Planck gedeeld door 21t, en I het kernspin quanturngetal dat 

karakteristiek is voor de kern en dat heeltallig (bijvoorbeeld 2H, 14N) of halftallig 

(bijvoorbeeld lH, BC, 31p) kan zijn. Alle kernen met een spin ongelijk aan nul bezitten een 

magnetisch moment gegeven door 

il=rÏ (2.2) 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

waarin yde gymmagnetische verhouding voorstelt. Voor het lichte isotoop van waterstof lH 

is y = 2.65 108 rad/s.Tesla of 'Y= y/2n = 42.58 MHz{fesla. 

Als kernen met een magnetisch moment, kortweg spins genoemd, in een homogeen 

magneetveld Ë0 worden geplaatst, ondervinden ze een koppel waardoor ze gaan precederen. 

De hoekfrequentie van deze precessie roo wordt gegeven door de Larmor-vergelijking 

iö0 =-rË0 (2.3) 

Voor de Larmor-frequentie Jo= roo/2n geldt: 

(2.3a) 

waarin 'Y = yl2n 

2.2.2 Macroscopische benadering 

In de praktijk wordt het gedrag van een groot aantal kernen beschouwd. De verdeling van de 

kernen over de diverse energieniveaus wordt door een tweetal elkaar tegenwerkende 

mechanismen bepaald, namelijk de neiging van de kernen om in het laagste energieniveau te 

zitten en de thermische bewegingen die streven naar een gelijke bezetting van de 2I + 1 

energieniveaus. De evenwichtstoestand wordt door de Boltzmann-verdeling beschreven. In 

het geval van twee energieniveaus geldt 

n_ (M) -=exp-
n+ kT 

(2.4) 

Waarin n+ het aantal spins in het laagste niveau is, n_ het aantal spins in het hoogste niveau, 

LlE het energieverschil tussen beide niveaus, k de constante van Boltzmann en T de absolute 

temperatuur. 

De spins in het laagste energieniveau, parallel gericht aan Bo, zijn in de meerderheid t.o.v. de 

spins in het hoogste niveau: bij kamertemperatuur in de verhouding 106+1 : 106. Dit 

overschot is voldoende om een meetbare netto magnetisatie Mo te bereiken parallel aan het 

aangelegde hoofdveld Bo. Het gedrag van deze netto magnetisatie is identiek aan het gedrag 

van een enkele geïsoleerde kemspin. Aangezien de individuele spins alle uit fase precederen 

en met verschillende tophoeken, is de component van de evenwichtsmagnetisatie in het 

transversale vlak, MT, gelijk aan nul. 
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2 Magnetische Resonantie Imaging 

2.2.3 Excitatie 

Door een hoogfrequent wisselveld Ë1 aan te leggen met een frequentie ro kunnen spins 

worden geëxciteerd. Het veld Ë 1 dient te oscilleren met frequentie ro volgens 

(2.5) 

Slechts onder bovenstaande voorwaarde treedt resonantie op, wat inhoudt dat de uitgezonden 

frequentie ro, binnen een bepaalde nauwkeurigheid, gelijk dient te zijn aan de Larmor

frequentie, zie (2.3). 

De beweging van M tijdens excitatie wordt beschreven door de vergelijking van Bloch 

dM - -
-=rMxB 
dt 

(2.6) 

In de praktijk heeft het magnetisch veld Bo een waarde tussen 0.5 en 1.5 Tesla (T), terwijl 

B1 = 0.01 - 1 mT. Hierdoor zijn de resonantielijnen smal. Aangezien B1 slechts gedurende 

korte tijd wordt ingeschakeld en de frequentie in de orde van de tientallen MHz ligt, wordt 

meestal van een RF ( radiofrequente) puls gesproken. 

Door een transformatie naar een roterend assenstelsel uit te voeren, kan de verdere 

beschrijving aanzienlijk worden vereenvoudigd. Stel dat het assenstelsel roteert met de 

frequentie roo en B1 langs de x-as is gericht. 

Door B1 slechts een bepaalde tijd in te schakelen, kan de magnetisatie M0 , over een 

willekeurige hoek a worden gedraaid. De hoek a, ook wel flip hoek genoemd, wordt 

bepaald door de sterkte van B1 en de duur van de puls 't 

(2.7) 

2.2.4 Relaxatie 

Wordt M0 over een hoek van 90" gedraaid (a=90"), dan ligt de magnetisatie vlak na de RF

puls in het transversale vlak: Mz is gelijk aan nul, Mr is gelijk aan Mo. 

Deze situatie is niet stabiel. Mz relaxeert naar Mo met karakteristieke tijd T 1o de spin-rooster 

of longitudinale relaxatietijd. Mr vervalt naar nul met de karakteristieke tijd T2, de spin-spin 

of transversale relaxatietijd. 
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2 Magnetische Resonantie/ rnaging 

Door deze relaxatie verschijnselen mee te nemen in de bewegingsvergelijkingen, gebaseerd 

op de vergelijking van Bloch, kunnen een drietal differentiaal-vergelijkingen worden 

opgesteld8. 

Uit deze differentiaalvergelijkingen kan worden afgeleid voor a.=90", dat de magnetisatie 

vlak na de RF-puls beschreven wordt door 

(2.8) 

(2.9) 

Hierin is verondersteld, dat de RF-puls zo kort is t.o.v. T1 en T2 dat tijdens de excitatie nog 

geen relaxatie is opgetreden. 

In de ontvangstspoel kan een Free Induction Decay (FID) worden opgevangen. T.g.v. de 

dode tijd van de RF-ontvanger en inhomogeniteiten in Bo is het FID meestal niet goed te 

meten. 

Wanneer wordt uitgegaan van een roterend assenstelsel met hoeksnelheid roo, dan zal, vlak 

na de RF-puls langs de x-as, M 0 langs de y-as liggen, zie figuur 2.1. 

ê- ~ y 

I s 

6 

y 

x x x 

Figuur 2.1 Het defaseren en refaseren van spins. Dit gebeurt zowel bij een spin echo als bij een gradient 
echo, zij het in een iets andere vorm. 

Aanvankelijk zijn alle spins in fase (1), maar na verloop van tijd waaieren ze uit. De spins, 

die locaal een lager veld ondervinden, precederen langzamer (L) en komen achter te liggen. 

De spins, die locaal een hoger veld ondervinden, precederen sneller (S) en lopen voor (2, 3). 

Als nu een 180°-puls langsdey-as wordt gegeven (tussen 3 en 4), wordt het proces van fase 

dispersie omgekeerd. Hierdoor waaieren de spins in ( 4, 5) en op tijdstip t = TE, de echo tijd, 

zijn ze weer precies in fase ( 6). De tijd TE is 2 keer de tijd tussen de 2 RF-pulsen. Het 

signaal dat wordt gemeten door MT te bemonsteren op t = TE wordt de spin echo genoemd. 

6 



2 Magnetische Resonantie lrnaging 

Eén van de belangrijkste eigenschappen van deze techniek is het feit dat de amplitude van de 

spins onaangetast blijft door de inhomogeniteiten in het magneetveld. 

Een echo kan ook worden verkregen door de gebruikte gradiënten te balanceren. Het 

principe van deze zogenaamde gradiënt echo wordt in paragraaf 2.3.3. uitgelegd. 

2.3 Magnetische Resonantie Imaging 

2.3.1 Ruimtelijke codering 

Tijdens het verval van de transversale magnetisatie MT wordt RF- straling uitgezonden. V oor 

de spatiële codering van dit teruggezonden signaal wordt tijdens de meting een gradiëntveld 

aangelegd 

(2.10) 

Een belangrijk aspect van zo'n gradiëntveld is dat de richting van het veld altijd gelijk blijft 

en dat slechts de grootte varieert als functie van de positie. 

Deze wordt gesuperponeerd op het al aanwezige hoofdveld Bo, zodat het resulterende 

magneetveld afhankelijk van de plaats wordt 

(2.11) 

hieruit volgt dat in de oorsprong het magneetveld altijd de waarde Bo heeft. Voor de Larmor

frequentie, vergelijking (2.3), heeft dit tot gevolg dat deze eveneens afhankelijk van de plaats 

IS 

m(r, t) = m0 + rG(t) · r (2.12) 

Beschouwd vanuit het roterende assenstelsel betekent dit 

m(r, t) = rG(t) · r (2.13) 

Oriëntatie 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke assen x, y en z en de logische assen x', y' 

en z'. 

De fysieke x-, y-en z-as zijn vast, waarbij de z-as in de richting van het hoofdmagneetveld 

ligt, de y-as van boven naar beneden loopt en de x-as van links naar rechts. 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

De fysieke x-, y-en z-as worden vaak aangeduid met respectievelijk de namen Left-Right 

(LR), Anterior-Posterior (AP) en Feet-Head (FH). De oriëntatie van de plak wordt meestal 

aangeduid met de term Coronaal (loodrecht op de AP-as), Sagittaal (loodrecht op de LR-as) 

of Transversaal (loodrecht op de FH-as). 

Onder de logische assen worden de plakselectierichting (z'), de preparatierichting (y') en de 

meetrichting (x') verstaan. Deze kunnen door de gebruiker via het Scan Protocol in een 

willekeurige richting (t.o.v. de fysieke assen) worden gekozen. 

In de verdere (wiskundige) beschrijving worden de logische assen beschouwd, waarbij de 

coördinaten zonder accent worden weergegeven. 

Plakselectie 

Om een afbeelding te maken van een gedefinieerde plak van een lichaam, dienen alleen de 

spins in deze plak aangeslagen te worden. Dit wordt bereikt door de RF-puls toe te passen in 

aanwezigheid van een gradiëntveld, loodrecht op de af te beelden plak, zie figuur 2.2. 

ö.z z 

Figuur 2.2 Principe van plakselectie, waarbij Llco de bandbreedte ·van de RF-puls voorstelt en Llz de 
plakdikte. 

Aangezien m = m0 + rG z · z, wordt de plaats van de aangeslagen plak bepaald door de 

frequentie van de RF-puls en de plakdikte 1:1z door de bandbreedte BWRF 

(2.14) 

Door verandering van Gz kan de plak dikker of dunner worden gemaakt. Wanneer Gz door 

hardware-matige limieten niet verder kan worden vergroot, kan een nog dunnere plak slechts 

worden verkregen door BWRF te verkleinen. Dit betekent dat de RF-puls moet worden 

verlengd, aangezien bandbreedte en pulsduur omgekeerd evenredig zijn. Hierdoor kan de 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

kortst mogelijke echotijd TE langer worden, wat voor bepaalde toepassingen (bijvoorbeeld 

snelheidsmetingen aan complexe stroming) nadelig is. 

Fase-codering 

Door tussen excitatie en detectie een gradient Gy in de y-richting aan te zetten kan een 

codering in deze richting worden verkregen door onderscheid in fase. Er geldt immers 

m = m0 + yG Y · y. Door het gedurende een tijd L1t inschakelen van Gy zal de fase toenemen met 

tJ.t 

1/>= rY f Gy(t)dt 
0 

waarin y de logische y-coördinaat van de spins voorstelt. 

Gy wordt de fase-codeergradiënt of ook wel preparatiegradiënt genoemd. 

Frequentie-codering 

(2.15) 

Door tijdens het meten van het teruggezonden RF-signaal een gradiënt aan te leggen in de 

logische x-richting kan in deze richting ruimtelijke codering worden bereikt door een 

discriminatie naar frequentie, aangezien m = m0 + yG x ·x 

Gx wordt de meet- of uitlees-gradiënt genoemd. 

2.3.2 k-ruimte 

Een geschikte rnanier om de acquisitie van data te beschrijven is in termen van de k-ruirnte. 

De k-ruirnte is het spatiële frequentie domein, waarin de bernonstering van het signaal wordt 

uitgevoerd, en heeft als belangrijke eigenschap dat de inverse Fourier-transformatie het 

gewenste MR-beeld oplevert. 

kx en ky zijn gedefinieerd volgens 

(2.16) 

(2.17) 

Bij constante amplitude van de gradiënten gedurende tijd L1t geldt 

(2.18) 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

(2.19) 

waardoor de spatiële frequenties evenredig zijn met de amplitude G en de duur ~t van de 

gradiënt. 

De relatie tussen het gemeten signaal S(t) en de plaatsafhankelijke spindichtheidsfunctie 

f(x,y) wordt voor een 2 dimensionale (2D) beschouwing (uitgaande van een roterend 

assenstelsel) beschreven volgens 

S(t)= J JJ(x,y)e-iwtdxdy 

waarbij de integratie loopt over de grenzen van het lichaam. 

Er geldt dat w(x, y) = y(xG x + yG y), zodat 

Invoering van kx en ky levert op 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

Met een Fourier-transformatie wordt gevonden (uitgaande van een 2D beschouwing) 

(2.23) 

Aangezien k een vector is kan deze vergelijking herschreven worden tot een meer algemene 

vorm 

Ï"z 

f(r)= J S(k)ei(k·r)ik_ (2.24) 
ï-1 

Opgemerkt wordt, zoals uit de laatste twee vergelijkingen ook blijkt, dat één punt in het k

vlak informatie geeft over alle punten in het beeldvlak. 
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2 Magnetische Resonantie Imaging 

2.3.3 Gradiënt Echo 

In tegenstelling tot de spin echo-techniek, waar de echo tot stand komt door een 180°-puls te 

geven (figuur 2.1), wordt een echo bij een gradiënt echo tot stand gebracht door het refaseren 

van alléén de gradiënten. 

Daarbij wordt de aangelegde meetgradiënt (x) tussen de tijdstipt = 0 (=het centrum van de 

RF-puls) ent= TE(= de echotijd) gebalanceerd volgens 

TE 

f G(t)dt=O 
0 

(2.25) 

Als dit niet het geval is, neemt de fase van de spins toe gedurende de tijd dat de gradiënt 

aanstaat. De spins krijgen hierdoor een faseverschuiving afhankelijk van de plaats in de plak. 

Het netto effect is dat een defasering van de spins optreedt, waardoor de signaal intensiteit 

afneemt. Dit proces kan omgekeerd worden door de polariteit van de gradiënt te inverteren, 

waardoor aan vergelijking (2.25) wordt voldaan. Op het moment van meting, t = TE, 

resulteert dit in een de faseverschuiving gelijk aan nul, ondanks het inschakelen van 

gradiënten. 

Het signaal dat op deze manier wordt verkregen, heeft dezelfde eigenschappen als de eerder 

besproken spin echo en wordt meestal gradiënt echo (GE) of field echo (FE) genoemd. 

2.3.4 Gradiënt Echo Sequentie 

Met bovenstaande theorie kan een puls sequentie worden ontworpen. Een sequentie is een 

serie RF- en gradiënt-pulsen die een aantal malen herhaald wordt om voldoende data te 

acquireren om een afbeelding te maken. Het enige element in de sequentie, dat verandert, is 

de fase-codeerstap. Deze wordt van stap op stap gevarieerd. 

In figuur 2.3 is een vereenvoudigd voorbeeld gegeven om de k-ruimte te doorlopen, namelijk 

de Gradiënt Echo (GE), ook wel Fast Field Echo (FFE) genoemd. 

In figuur 2.3 wordt de fase-codeergradiënt Gy op hetzelfde moment gebruikt als het 

refaseringsdeel van de plak-selectiegradiënt Gz en het defaseringsdeel van de meetgradiënt 

Gx (interval AB). Dit hoeft in de praktijk niet het geval te zijn. 

Tijdens het interval BC wordt in aanwezigheid van een meetgradiënt Gx het signaal 

bemonsterd in de vorm van een gradiënt echo. Een meer realistisch voorbeeld van een 

sequentie waarmee snelheidsinformatie kan worden verkregen wordt in paragraaf 3.3 

gegeven. 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 
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Figuur 2.3 Schematische voorstelling van een Gradiënt Echo-sequentie. Op het moment, dat de RF-puls voor 
de excitatie van de spins in de gewenste plak wordt gegeven, wordt slechts de gradiënt in de 
selektie-richting ingeschakeld. De schakeling van de overige gradiënten dient voor de fase- en 
Frequentie-codering. Het teruggezonden signaal wordt bemonsterd (BC) terwijl de meetgradiënt 
aanstaat, zodat de frequentie-codering wordt verkregen. Dit is echter niet de Phase Contrast
techniek, waarmee de flow meting wordt uitgevoerd. Deze zal in paragraaf 3.3 worden besproken. 

Bij een gradiënt echo sequentie wordt het verval van de transversale magnetisatie echter niet 

beschreven met de relaxatietijd T2, maar met resulterende transversale relaxatietijd T2 * , die 

t.g.v. inhomogeniteiten in het magneetveld aanzienlijk kleiner kan zijn dan T2. Er geldt9 

(2.26) 

waarin ~Bo de inhomogeniteit in het magneetveld binnen een voxel voorstelt. 

Om signaalverliezen t.g.v. inhomogeniteiten in Bo te voorkomen kan de sequentie anders 

ingericht worden, waarbij een 180° -puls wordt toegevoegd. De polariteit van het 

defaseringsdeel wordt omgedraaid, aangezien de 180° -puls de fase van MT omdraait. De 

resulterende sequentie wordt Spin Echo (SE) genoemd, maar wordt weinig voor flow 

metingen gebruikt. 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

Het traject dat tijdens één stap door de k-ruirnte wordt doorlopen, is in figuur 2.4 

weergegeven. De tijd tussen twee opeenvolgende stappen in de sequentie is de repetitietijd 

TR. 

Voor de eenvoud wordt tijdelijk de plakselectie buiten beschouwing gelaten. 

_...,... 
B c 

Figuur 2.4 Het doorlopen k-traject tijdens eenfase-codeerstap. 

Voordat een gradiënt wordt ingeschakeld, is de spatiële frequentie gelijk aan nul: 

overeenkomend met de oorsprong van de k-ruirnte (A). Tijdens het aanleggen van het 

defaseringsgradiënt van de frequentie-codering en de fase-coderingsgradiënt (negatief 

verondersteld) worden kx en ky verschoven in negatieve richting (B). Op het moment van de 

refasering van de frequentie-codering blijft ky onveranderd en zal kx van een negatieve naar 

een positieve waarde veranderen (C). Op deze rnanier wordt een gehele ky-lijn (ook wel 

profiel genoemd) gemeten. Bij de volgende sequentiestap, wordt de fase-codeergradiënt 

opgehoogd met ~Gy en wordt de volgende ky-lijn gemeten. Dit wordt voortgezet totdat de 

gehele k-ruirnte is gevuld. 

De totale scantijd Tscan wordt bepaald door het aantal ky-lijnen Ny, de repetitietijd TR en het 

aantal middelingen n (ook wel NSA = Nurnber of Signal Averaged genoemd) 

Tscan = N y · TR · n (2.27) 

Bij de bernonstering van het MR signaal dient aan de Nyquist-voorwaarde te worden 

voldaan. Dit betekent dat de bernonsteringsfrequentie fb minstens 2x zo groot moet zijn als 

de maximale voorkomende frequentie fmax 

(2.28) 

Voor een MRI-experirnent houdt dit in, gebruik makend van formule (2.13), 

2n:fmax =!rGL (2.29) 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

waarin G de gradiëntsterkte voorstelt en L de afmeting van het object of het zogenaamde 

Field Of View (FOV). Voor de tijd tussen twee opeenvolgende bemonsterpunten (van 

dezelfde echo) geldt dus 

!lt= 2n 
"'JL 

waaruit volgt dat 

2.4 SNR versus spatiële resolutie 

(2.30) 

(2.31) 

De vector k kan opgevat worden als een golfgetal waarvoor geldt k = 
2
; , waarin A. de 

spatiële golflengte voorstelt. Uit deze zienswijze wordt duidelijk, dat de hoge k-waarden, 

met lage spatiële golflengte, het detail in het beeld zullen bepalen, terwijl de lagek-waarden 

verantwoordelijk zijn voor het grove, belangrijkste contrast. De grootte van de k-ruimte 

bepaalt dus de spatiële resolutie. 

Uit vergelijking (2.30) volgt dat de grootte van het beeld (FOV), bepaald wordt door de 

afstand tussen twee bemonsteringspunten in de k-ruimte, &, waarbij een omgekeerde 

evenredigheid geldt. Illustratief is het volgende voorbeeld: bij een verdubbeling van de 

grootte vandek-ruimte naar beide kanten blijft de grootte van het FOV onveranderd, terwijl 

de spatiële resolutie wel twee keer zo groot wordt. 

De pixel grootte in het MR beeld wordt gevonden door het FOV te delen door het aantal 

bemonsteringspunten in de twee spatiële richtingen. Voor bijvoorbeeld de x-richting geldt 

(2.32) 

Nx is het aantal bemonsteringspunten in de x-richting, Lx is de afmeting van het object in 

deze richting. Typische afmetingen voor een matrix zijn 128 , 256 of 512 pixels. 

De afhankelijkheid tussen de SNR en de spatiële resolutie kan nu ook worden afgeleid. De 

grootte van het signaal S is namelijk evenredig met de voxelgrootte 

(2.33) 
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2 Magnetische Resonantie I rnaging 

waarin !:!z de plakdikte voorstelt. 

De SNR neemt, volgens de fysische wetten, toe met de wortel van het aantal 

bemonsteringspunten, zodat 

SNR oc~NxNyn (2.34) 

Het combineren van vergelijking (2.32) en (2.33) levert op 

(2.35) 

Hieruit blijkt dat winst in SNR, bij gelijkblijvende n, ten koste gaat van spatiële resolutie en 

omgekeerd. In een scan protocol zal daarom vaak een compromis dienen te worden gesloten 

tussen SNR en spatiële resolutie. 

2.5 MRI - scanner 

Een MRI-scannerlO bestaat uit een aantal principiële delen, namelijk het magneetsysteem, 

de gradiënt- en RF-spoelen en het acquisitie- en reconstructie-systeem. In deze paragraaf zal 

een korte beschrijving van elk van deze delen worden gegeven. 

Magneet 

In de huidige scanners wordt een actief afgeschermde supergeleidende magneet gebruikt om 

het hoofdmagneetveld Bo op te wekken. De strooivelden van de magneet worden daarbij 

actief afgeschermd door een supergeleidende spoel, die buiten de spoel is geplaatst, die het 

hoofdveld Bo opwekt. Hierdoor is het magneetveld in een gedefinieerde omgeving lager dan 

een bepaalde drempelwaarde, waarbij de 5 Gauss-lijn karakteristiek is. Bij de nieuwe Philips 

NT-generatie ligt deze lijn binnen een aantal meters van de opening van de magneet. 

De windingen van de supergeleidende spoelen zijn ondergedompeld in vloeibaar helium. Bij 

oudere magneten wordt soms een twee-traps techniek gebruikt waarbij het vloeibare helium 

wordt omgeven door vloeibaar stikstof. 

Inhomogeniteiten in het magneetveld worden verminderd d.m.v. 'shimming': ofwel passief 

door stukjes ijzer in de magneet te plaatsen, ofwel actief door de gradiëntspoelen te tunen. 
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Gradiënt-spoelen 

Om de spatiële differentiatie van de oorsprong van signaal mogelijk te maken dienen in de 

drie dimensies gradiënten in het magneetveld te worden aangelegd, zoals beschreven in 

paragraaf 2.3. De drie gradiëntspoelen kunnen geheel onafhankelijk van elkaar worden 

aangestuurd, zodat in elke willekeurige richting magnetische veldgradiënten kunnen worden 

aangelegd. Daardoor kunnen ook schuine plakken worden afgebeeld. De stromen door de 

gradiëntspoelen liggen hierbij in de orde van een aantal honderden Ampères, waardoor er 

t.g.v. Lorentz-krachten grote krachten worden uitgeoefend op de mechanische delen, met als 

gevolg dat deze bij het schakelen van de gradiënten gaan trillen. Dit levert het karakteristieke 

geluid van een MR-scan op, waarbij het geluidsniveau in de magneet op kan lopen tot 

100 dB. 

RF-spoelen 

RF-spoelen worden in een MRI-experiment gebruikt voor de excitatie van de spins in de 

gewenste plak en de ontvangst van het teruggezonden signaal, waarbij de zend- en 

ontvangstspoel van elkaar mogen verschillen. 

Voor een optimale SNR dient het effectief volume van de RF-spoel zo klein mogelijk te zijn, 

aangezien het signaal bij verschillend volume van de spoel gelijk blijft, maar de ruis hiervan 

afhankelijk is. Daarom wordt, afhankelijk van de applicatie, als ontvangstspoel vaak een 

speciale spoel gebruikt met een kleiner effectief volume. 

Acquisitie 

Hier worden de signalen bemonsterd en gedemoduleerd, waarna ze getransporteerd worden 

naar de array processor. Ook wordt de synchronisatie met de fysiologische signalen tot stand 

gebracht, bijvoorbeeld in het geval van triggering met het ECG-signaal. 

Reconstructie 

In dit gedeelte wordt de Fourier-transformatie uitgevoerd om het bemonsterde signaal om te 

zetten in een MR-beeld. Tevens wordt hier de subtractie uitgevoerd die bij een Phase 

Contrast meting nodig is en wordt het gereconstrueerde beeld m.b.v. filters bewerkt. 
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RF afscherming 

Aangezien het MR signaal, dat wordt gebruikt voor het maken van een afbeelding, relatief 

zwak is, wordt rond de huidige scanners een RF-kooi geplaatst. Hierdoor wordt geen RF

straling van de buitenwereld geïntroduceerd en wordt de SNR aanzienlijk verbeterd. 

Tevens storen de radiosignalen van een MR meting op deze manier de buitenwereld niet, wat 

van groot belang kan zijn in een ziekenhuis-omgeving. 
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3 MRflow metingen 

3 MR flow metingen 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe m.b.v. Magnetische Resonantie Imaging (MRI) 

afbeeldingen van het menselijk lichaam kunnen worden gemaakt. Het is met MRI ook 

mogelijk om snelheidsinformatie te verkrijgen. Hiervoor zijn in de loop der tijd verschillende 

technieken ontwikkeldll,l2. 

De in dit onderzoek gebruikte techniek is de zogenaamde Phase Contrast (PC) -

methodel3,14,15,16, waarbij gebruik wordt gemaakt van de snelheidsafhankelijke 

faseverschuiving. 

3.2 Beweging van spins in een magnetische veldgradiënt 

Zoals reeds eerder beschreven, wordt de ruimtelijke scheiding tot stand gebracht door in de 

drie ruimtelijke richtingen gradiënten in het magneetveld Bz aan te leggen, waardoor de 

resonantiefrequentie ro plaatsafhankelijk wordt, zie vergelijking (2.12). 

Als aangenomen wordt dat het hoofdmagneetveld ËJ 0 volledig homogeen is in de z-richting 

met een kleine constante inhomogeniteit in het magneetveld b0 (r), wordt voor het 

resulterende magneetveld Bz op de positie r gevonden 

B z (f(t)) = B Oz + boz (r(t)) + G(t). r(t) (3.1) 

M.b.v. de Larmor-vergelijking (2.3) wordt voor de fase <1> van het bemonsterde MR signaal 

gevonden (uitgaande van een met de Larmor-frequentie roterend assenstelsel) 

TE TE 

l/J=l/J(TE)-l/J(O)= J [c:o(r(t))--co0 ]dt=r J [b01 (r(t))+G(t)·r(t)]dt (3.2) 
0 0 

waarin t=O samenvalt met het midden van de RF-puls en t = TE met het midden van de 

gevormde echo. 

De beweging van de spins kan met een Taylor-reeks rond het expansiepunt t= texp worden 

beschrevenl7,18 

- - (a'") 1 (;;'") 2 1 (anr) n (3 3) r(t)= r(texp)+ -a 1=1 ·(t-texp)+- -2 1=1 ·(t-texp) + ··· +- - 1=1 ·(t-texp) · 
t t:q> 2 at B:q> n! atn e:q> 
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Voor een spin, die beweegt vanaf r(texp) met beginsnelheid v<texp)=[arlt=t in de richting 
at exp 

van de aangelegde gradiënt, zal de fase gelijk zijn aan 

TE 

l/J=l/Jinh +rr<texp)· J G(t)dt + 
0 

TE TE 

yv(texp)· f G(t)·(t-texp)dt + .!..yäUexp)· f G(t)·(t-texp)2 dt + 
0 2 0 

TE 

.!..y]Uexp)· J G(t)·(t-lexp)
3

dt + ... 
6 0 

waarin ä(texp) de acceleratie op t = texp is en ]Uexp) de 'jerk'. 

(3.4) 

De eerste term in bovenstaande vergelijking is de bijdrage t.g.v. deinhomogeniteit van het 

statische magneetveld, uitgedrukt volgens 

TE 

lPinh = r J boz (r(t))dt 
0 

(3.5) 

De tweede term is de positie-afuankelijke bijdrage en de derde en hogere termen die t.g.v. de 

beweging van de spins. 

De fase gevoeligheid van de nde afgeleide van de positie CUn'\=t wordt bepaald door het 
atn exp 

nde gradiënt moment M n 

TE 
- r J- n M n Uexp) = f G(t) · (t- lexp) dt 

n. o 
(3.6) 

Hierdoor wordt de uitdrukking voor de fase, vergelijking (3.4), vereenvoudigd tot 

3.2.1 Bipolaire gradiënt 

De plaatsafuankelijke fase van een gradiënt puls kan ongedaan gemaakt worden door een 

tweede gradiënt puls aan te leggen met tegenovergestelde polariteit, analoog aan de gradiënt 

echo zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Een schematische voorstelling van een bipolaire gradiënt is weergegeven in figuur 3.1 
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Figuur 3.1 Schematische voorstelling van een bipolaire gradiënt t.b.v. sne/heidscodering. 

Hierin stelt T de tijd voor tussen de twee gradiënt-pulsen en Ag de oppervlakte onder de 

gradiënt-puls. 

Een bipolaire gradiënt heeft een nulde orde moment Mo gelijk aan nul, waardoor de fase <P 

van stationaire spins gelijk aan nul wordt. Hierdoor is M 1 niet meer van texp afhankelijk, 

maar is constant19. Van bewegende spins wordt de fase 

(3.8) 

3.2.2 Flow compensatie 

De gradiëntpulsen kunnen ook zodanig worden gekozen, dat zowel het nulde moment Mo als 

het eerste moment M1 worden geëlimineerd, zodat de fase onafhankelijk wordt van zowel 

plaats als snelheid. Hiertoe wordt bij de bipolaire gradiënt een tegengestelde bipolaire 

gradiënt opgeteld, zie figuur 3.3 

Deze techniek wordt gradient moment nulling genoemd. Er ontstaat een flow 

gecompenseerde meting. Toegepast in een Gradiënt Echo-sequentie wordt hiermee het aantal 

artefacten t.g.v. de bloed stroming vermindert. 

Een nadeel van flow compensatie is de verlengde TE, doordat er meer gradiënten 

ingeschakeld dienen te worden. Dit heeft een negatief effect op signaalverlies t.g.v. 

fasedispers ie. 
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Gradient 
sterkte 

Figuur 3.2 Voorstelling van eenflow gecompenseerde gradiënt. 

3.3 Phase Contrast 

tijd 

Om de bijdrage van de veldinhomogeniteit aan de fase te elimineren, wordt voor een 

snelheidsmeting een fase subtractie techniek (Phase Contrast = PC) gebruikt. Er worden twee 

acquisities uitgevoerd met gradiënten G1 en G2 , die beide verschillende 

snelheidsgevoeligheden hebben, bijvoorbeeld een snelheidsgevoelige en een flow 

gecompenseerde gradiënt is, zoals beschreven in de vorige paragraaf. 

De gradiënt verschil functie t:..G(t) = G1 (t)- G2 (t) wordt daarbij zodanig gekozen, dat deze 

bipolair is, zodat de positie-afhankelijke bijdrage aan de fase wordt geëlimineerd, zoals 

beschreven in paragraaf 3 .2.1. 

Uiteindelijk worden de gereconstrueerde fases <1>1 en <!>2 per pixel van elkaar afgetrokken, 

zodat voor het netto faseverschil lllP =lP! -lP2 geldt 

TE 

lllP = r f t:..G(t) · r(t)dt 
0 

(3.9) 

De in vergelijking (3.11) ingevoerde term t.g.v. de inhomogeniteit van het magneetveld valt 

weg, doordat deze voor beide acquisities gelijk is. Het faseverschil ó<j> wordt gelijk aan 

(3.10) 

waarin 
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(3.11) 

Bij een constante snelheid v0 wordt het faseverschil evenredig met de snelheid (uitgaande 

van het bipolaire gradiëntverschil ó.G(t) zoals getekend in figuur 3.1) 

(3.12) 

V ene geeft de snelheidsgevoeligheid weer en is gelijk aan de snelheid, die een fasedraaiing 

van 1t radialen induceert. De waarde van V ene kan willekeurig worden ingesteld via het scan 

protocol. 

3.3.1 Pulssequentie voor flow meting 

Met de in de vorige paragrafen beschreven techniek kan een pulssequentie ontworpen 

worden, analoog aan de in figuur 2.3 gegeven GE-sequentie. In figuur 3.3 is een realistisch 

voorbeeld gegeven van een sequentie die voor een flow meting wordt gebruikt. Er worden 

twee acquisities gedaan met verschillende snelheidsgevoeligheden, waarbij in dit voorbeeld 

de snelheidsgevoeligheid in de plakselectie-richting ligt. Er wordt dus through-plane flow 

beschouwd (loodrecht op de geselecteerde plak). 

De gradiënten, die tussen de bemonstering van de echo en de volgende RF-puls worden 

geschakeld, dienen defasering van de spins te bewerkstelligen, zodat de resterende 

transversale magnetisatie wordt geëlimineerd ('spoiling'). 
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Snelheidsgevoeligheid G1 
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een realistische pulssequentie voor eenflow meting met snelheidsgevoeligheid in 
de plakselectie-richting. In de overige richtingen zijn de gradiënten (Gx en Gy) voor de twee 
acquisities gelijk .. De eerste acquisitie heeft een snelheidsgevoeligheid G1 van +112 en de tweede 
een snelheidsgevoeligheid G2 van -112. De gearceerde oppervlakken in Gx en Gz stellen de flow
gecompenseerde gradienten voor. De donker gekleurde oppervlakken in Gz stellen de bipolaire 
snelheids-coderende gradienten voor die zijn gesuperponeerd op het flow-gecompenseerde deel 
van Gz (de grijze lijn in Gz). Bij de sne/heidsgevoeligheid G1 = +112 zijn de laatste twee lobben 
van de flow gecompenseerde gradiënt iets groter gemaakt, terwijl bij de snelheidsgevoeligheid 
G 1 = -1/2 deze juist kleiner zijn gemaakt. Door subtractie van beide acquisities wordt effectief 
een bipolaire gradiënt verkregen nl. het verschil van GzJ en Gz2· (zie paragraaf 3.2.1). 
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3.3.2 Aliasing 

Het faseverschil L\<!> in een snelheidsmeting kan variëren van -1t tot +1t, overeenkomend met 

een snelheid van respectievelijk -V ene en +Vene. zie figuur 3.2. Is de snelheid groter dan V ene 

dan is het faseverschil groter dan 1t en treedt aliasing op, wat zich in het fasebeeld uit in een 

zogenaamde phase wrap: de stroming lijkt omgekeerd te zijn. 

1t 

-Vene vene V 

-1t 

Figuur 3.2 De relatie tussen snelheid V en hetfaseverschil .1(/l . In hetfasebeeld treedt bij elke snelheid die 
gelijk is aan een oneven veelvoud van Vene een phase wrap op. 

3.4 Quantitative Flow 

M.b.v. het Phase Contrast principe, zoals beschreven in de vorige paragraaf, is het mogelijk 

een faseverschil beeld, PCA/P genoemd, te maken, waarin de intensiteit van het pixel de 

snelheid in het desbetreffende voxel voorstelt. Dit wordt met de term Quantitative Flow (QF) 

aangeduid. 

Een voorbeeld is gegeven in figuur 3.4. Het rechter vat (wit) stelt stroming voor in de 

positieve richting, het linker vat (zwart) stroming in de negatieve richting. Het stationaire 

materiaal heeft een grijze kleur om aan te geven dat de snelheid nul is. 

25 



3 MR flow metingen 

FFE/M PCA/P 

Figuur 3.4 FFE!M en PCA!P-beeld van cylindrischfantoom met 2 buizen, waarbij in de rechter buis (wit in 
PCA!P) de vloeistof in positieve richting stroomt en in de linker (zwart in PCA!P) in negatieve 
richting. De buizen hebben een diameter van 18 mm. Het FFE!M-beeld is het magnitude beeld 
van de twee opgetelde snelheidsgevoeligheden. Het PCA!P-beeld is het faseverschil-beeld. De 
ruis in signaalarme gebieden (lucht in de achtergrond en acrylaat in de buiswand) heeft een 
kleine grootte, maar een randomfase (tussen -1r en n). In een magnitude-beeld (FFE!M) betekent 
dit dat door de kleine amplitude van het signaal de achtergrond nagenoeg niet zichtbaar is. In het 
PCA!P-beeld is de randomfase wel duidelijk zichtbaar, aangezien de fase volledig wordt bepaald 
door de ruis en random varieert tussen de maximale fasedraaiing 1r en de minimale -n. Het 
resultaat is een soort 'peper en zout'-ruis. 

3.5 Reconstructie filters 

3.5.1 Local Phase Correction - filter 

Bij de subtractie van twee complexe beelden met verschillende snelheidsgevoeligheden 

hebben stationaire spins in theorie een faseverschil gelijk aan nul. In de praktijk leiden eddy 

currents in de cryostaat, veroorzaakt door het gradiënt-systeem, er toe dat er in het stationaire 

materiaal een faseverschil ongelijk aan nul wordt gevonden. Omdat de gradienten niet 

identiek zijn in beide acquisities, zullen zelfs na de subtractie nog fase verschillen ten 

gevolge van eddy currents aanwezig zijn. In het uiteindelijke (PCA/P) beeld resulteert dit 

faseverschil in een snelheidsoffset. 

Het blijkt dat het ontwerp van het gradiëntsysteem en de mate van eddy current-compensatie 

bepalend zijn voor de fasefouten en dus specifiek zijn per MR scanner. 

Om voor deze fasefout te corrigeren wordt een spatieel hoogdoorlaatfilter toegepast, het 

Local Phase Correction (LPC)- filter. 

<l>offset(x) wordt als volgt bepaald. Allereerst worden de fasen van de twee acquisities van 

elkaar afgetrokken, zodat een faseverschil beeld ~<j>(x) = <1> 1 (x) - <!>2(x) wordt verkregen. 

Vervolgens wordt, in dit faseverschil beeld, <!>offset( x) bepaald als het gemiddelde faseverschil 
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van een omgeving rond het pixel (default 60 x 60 mm), waarbij ieder pixel even zwaar wordt 

gewogen (laagdoorlaat-filter). 

De gevonden <l>offset(x) wordt van het gemeten faseverschil ~<!>(x) afgetrokken, zodat voor 

het gecorrigeerde faseverschil ~<!>(x) wordt gevonden: ~<!>(x) = <!>1 (x) - <!>2(x) - <!>offset( x). 

Door dit principe op ieder pixel toe te passen wordt het gehele beeld gecorrigeerd en wordt 

een spatiële hoogdoorlaat-filtering bewerkstelligd. 

Bovenstaand verhaal is in figuur 3.5 verduidelijkt. Het berekende faseverschil ~<!>(x) is hier 

uitgezet voor een lijnprofiel over het faseverschil beeld voor het fantoom, zoals weergegeven 

in figuur 3.4. Hierbij is een lijn gekozen die door het midden van de gebruikte buizen loopt 

en is aangenomen dat de offset t.g.v. eddy currents constant is. Buiten het fantoom zijn geen 

spins aanwezig, zodat de fasen in de achtergrond een random waarde krijgen tussen +V ene en 

-Vene• 

De omgeving, instelbaar via de parameter LPC window si ze, dient zodanig gekozen te 

worden dat de oppervlakte van de gebruikte omgeving groot is t.o.v. de doorsnede van het 

vat, aangezien anders de faseverschuiving, geïnduceerd door de stroming door het vat, wordt 

aangetast door de correctie. 

Nieuwe LPC -filter 

In het nieuwe LPC-filter wordt na de reconstructie van het faseverschil beeld een tweede 

iteratie gedaan, waarbij de informatie van de eerste reconstructie wordt gebruikt. Gebieden, 

waar stroming aanwezig is, worden bij de tweede iteratieslag niet meegenomen in de 

correctie, waardoor de fout geïntroduceerd door de stroming zelf wordt geminimaliseerd. 

Individuele correctie 

De werking van het LPC-filter in getriggerde MR flow metingen, waarbij meerdere hartfases 

worden verkregen, is in principe gelijk aan de werking bij constante flow. Het enige extra 

kenmerk is de instelbaarheid van de Reconstruction Control Parameter: PC Individual 

Correction. Hiermee kan worden aangegeven of voor iedere afzonderlijke hartfase de 

fasefouten, veroorzaakt door eddy currents, worden afgeschat en gecorrigeerd of dat slechts 

voor de eerste hartfase deze afschatting wordt uitgevoerd, waarmee de overige hartfasen 

worden gecorrigeerd. Bij deze laatste techniek wordt verondersteld dat de fasefouten geen 

tijdafhankelijkheid vertonen. Het voordeel van géén individuele correctie per hartfase is het 

feit dat een grote winst wordt gemaakt in reconstructie-tijd. In de eerste hartfase is meestal 
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weinig stroming aanwezig, zodat de afschatting van de fasefouten niet door de fase t.g.v. 

bloedstroming zelf worden beïnvloed. 

1t-

I I I 
I I I 
I I I 
I I I __ " ____ ,.. ____ ,_ 
I I 1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 1 
: : I 

1t - ----------------------------

<!>offset 
I 

0 0~-------------------------------------x x 

L1<j>(x) = <1> 1 (x)- <l>z(x) <!>offset( x) 

x 

L1<j>(x) = <1>1 (x)- <l>z(x) - <l>offset(x) 

Figuur 3.5 Schematische voorstelling van de werking van het LPC-filter. Het getekende lijnprofiel (links
boven) stelt het gemeten faseverschil beeld voor, waar de offset t.g.v. eddy currents duidelijk 
aanwezig is. Rechts-boven is tPoffsetfx) weergegeven over het beschouwde profiel, dat is bepaald 
m.b.v. een laagdoorlaat -filter. Door de geschatte offset van het gemeten beeld af te trekken, kan 
deze uit het beeld worden verwijderd (midden-onder). De ruis en de stroming blijven onaangetast, 
zodat het eindresultaat (L1t/J (x)= t/JJ(X)- t/J2(x)- tPoffsetfx)) van deze subtractie een hoogdoorlaat
filtering is. 

28 



3 MR flow metingen 

Er kunnen echter grote fouten optreden wanneer de fasefouten in de eerste hartfase afwijken 

van de fasefouten in de overige hartfasen. Dit gevaar treedt vooral op bij prospective 

triggering, aangezien hier de steady-state van magnetisatie wordt onderbroken ("gat" in eind

diastole, zie figuur 3.7). De acquisitie gaat niet achter elkaar door, maar wordt onderbroken 

voor de detectie vandeR-top van het ECG-signaal. Bij retrospective triggering verloopt de 

detectie van het ECG-signaal onafhankelijk van de acquisitie, zodat wel een steady-state in 

het gradiëntsysteem wordt bereikt. 

3.5.2 Drempel-filter 

De ruis in signaalarme gebieden (achtergrond; meestal lucht of plastic) heeft een kleine 

grootte, maar een random fase (tussen -1t en 1t). In een magnitude-beeld betekent dit dat door 

de kleine amplitude van het signaal de achtergrond nagenoeg niet zichtbaar is. In het PCA/P

beeld is de random fase wel duidelijk zichtbaar, aangezien de fase volledig wordt bepaald 

door de ruis en random varieert tussen de maximale fasedraaiing 1t en de minimale -1t. Het 

resultaat is een soort 'peper en zout'-ruis, zie figuur 3.4 en 3.6. 

Het effect treedt op bij materiaal met zeer weinig vrije protonen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij plastic en glas. Wanneer voor een in vitro studie bijvoorbeeld plexiglas buizen 

worden gebruikt, zal de wand van deze buizen als een 'peper en zout'-ruis worden 

weergegeven. 

Om de 'peper-en-zout'-ruis te onderdrukken wordt een drempel-filter gebruikt. Hierbij 

krijgen alle pixels in het PCA/P-beeld een waarde nul, wanneer de magnitude van het signaal 

kleiner is dan een bepaalde drempelwaarde. In de huidige software-implementatie houdt dit 

in dat de fase van een pixel gelijk aan nul wordt gesteld, wanneer in het modulusbeeld 

(FFE/M) de magnitude van het signaal van dat pixel kleiner is dan de gemiddelde magnitude 

van de achtergrondruis plus 6 keer de standaardafwijking hierin. Het principe is 

weergegeven in figuur 3.6. 
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Figuur 3.6 Effect van toepassen van drempel-filter op PCAIP-beeld (ontleend aan Kouwenhoven et al.l7). 

Een realistisch voorbeeld van het toepassen van het drempel filter is in figuur 3.7 gegeven. 

3.6 Triggering 

Als in vivo de snelheid van de arteriële bloedstroming wordt bepaald, heeft men altijd te 

maken met pulsatiele stroming. Om temporele informatie over de bloedstroming te krijgen, 

is het nodig om een MR flow meting te synchroniseren met de hartslag. Een bijkomend 

voordeel is dat men hiermee tevens pulsatiele artefacten onderdrukt. In de loop der tijd zijn 

verschillende methoden ontwikkeld, waarvan de belangrijkste prospective en retrospective 

triggering (gating) zijn. De triggering vindt nagenoeg altijd plaats op deR-top van het ECG

signaai20. 

3.6.1 Prospective triggering 

Prospective triggering is de meest conventionele vorm van triggering. Na elke gedetecteerde 

R-top in het ECG-signaal wordt een gedefinieerd aantal punten in de tijd (hart fases) 

gemeten gedurende een ingestelde periode21,22. Daarna wordt op de volgendeR-top gewacht 

en wordt de meting opnieuw gestart (zie figuur 3.8). De ingestelde tijd dient korter te zijn 

dan de gemiddelde RR-tijd. Hierdoor wordt het einde van diastole niet bemonsterd, wat 

opgevangen kan worden door over twee RR-tijden te meten. Dit verdubbelt de scantijd, 

waardoor het in de praktijk nagenoeg niet wordt toegepast. 
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Drempel-filter uit Drempel-filter aan 

Figuur 3.7 Effect van toepassen van drempel-filter op PCAIP-beeld. In het linker deel is de situatie 
weergegeven waar geen drempel-filter wordt toegepast. In het rechter deel is het drempel filter 
wel toegepast. De random ruis in de achtergrond en in de acrylaal buiswand krijgt (op basis van 
de grootte van de magnitude) eenfase gelijk aan nul in het PCA!P beeld, wat egaal grijs wordt. 

Een ander nadeel van deze manier van triggering is het zogenaamde 'lightning artefact'. 

Doordat de tijd tussen laatste RF-puls in een hartslag en de eerste RF-puls in de volgende 

hartslag langer is dan tijd tussen de overige RF-pulsen, zullen de spins in de eerste hartfase 

meer signaal geven dan in de andere hartfasen t.g.v. het feit dat ze meer tijd hebben om te 

relaxeren. 

De opbouw van prospective triggering is schematisch in figuur 3.8 weergegeven. 

Binnen iedere hartslag wordt voor de verschillende tijdpunten (ook wel hart fases genoemd) 

één ky-profiel gemeten, waarbij de Phase Contrast-sequentie zodanig is ingericht dat de 

snelheidsgevoeligheden Gt enGzin opeenvolgende hartslagen wordt gemeten. 

Bij prospective triggering is het in de huidige implementatie zo, dat de twee verschillende 

snelheidsgevoeligheden niet geïnterleaved zijn, d.w.z. binnen een hartslag wordt slechts één 

snelheidsgevoeligheid gebruikt. Dit heeft als voordeel dat veel hart-fases kunnen worden 

gemeten, echter ten koste van totale scantijd 
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Figuur 3.8 Schematische voorstelling van prospective triggering voor een 2D techniek (ontleend aan 

Kouwenhoven et alJ7). De acquisitie wacht, totdat een R-top wordt gedetecteerd. Vervolgens 
wordt een gedefinieerd aantal tijdpunten bemonsterd (in dit voorbeeld 18), waarbij de tijd tussen 
twee bemonsterpunten door de repetitietijd TR wordt bepaald. T.g.v. de natuurlijke variatie in de 
hartslag is het acquisitie interval korter dan de gemiddelde RR-tijd, waardoor het eind
diastolische gedeelte niet wordt bemonsterd. Alle bemonsterpunten binnen een hartslag hebben 
dezelfde fasecodeer-gradiënt. 

3.6.2 Retrospective triggering 

Bij retrospective triggering23 wordt in tegenstelling tot prospective triggering de acquisitie 

onafhankelijk verricht van de meting van het trigger-signaal (meestal het ECG). Na de 

acquisitie, maar vóór de reconstructie, worden de datapunten geïnterpoleerd naar specifieke 

tijdpunten in de hartslag. Dit is schematisch in figuur 3.9 uitgezet. 
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Figuur 3.9 Schematische voorstelling van retrospective triggering (ontleend aan Kouwenhoven et al.l7). De 
acquisitie wordt niet getriggerd op deR-top van het ECG-signaal, maar hetECG-signaal wordt 
gedurende de acquisitie (onafhankelijk) opgeslagen. Hierdoor kan de acquisitie op elk willekeurig 
ogenblik in de hartslag beginnen. Om te zorgen dat een gehele hartslag wordt bemonsterd, is het 
acquisitie intervallanger dan de gemiddelde RR-tijd. Gedurende deze tijd worden meerdere 
tijdpunten bemonsterd (in dit voorbeeld 14 per snelheidsgevoeligheid) met gelijke fasecodeer
gradiënt. Het acquisitie interval wordt bepaald door de repetitietijd TR. Na de acquisitie worden 
de bemonsterpunten zodanig verdeeld dat alle punten binnen een acquisitie interval precies één 
hartslag beslaan (reordening). Het aantal tijdpunten bij de reconstructie kan onafhankelijk 
gekozen worden van het aantal tijdpunten bij de acquisitie. In dit voorbeeld zijn slechts 8 
hartfasen gereconstrueerd. In werkelijkheid is het mogelijk om meer hartfases te meten en 
reconstrueren, bv. 25. 

Door de variabiliteit in de RR-tijd wordt voor elke fase-codeerstap meer dan één hartslag 

bemonsterd (typisch 1.2 maal de gemiddelde RR-tijd), zodat ook lange hartslagen volledig 

worden gemeten. Evenals bij prospective triggering wordt binnen iedere hartslag voor de 
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verschillende hartfasen slechts één ky-profiel gemeten. Bij retrospective triggering is het in 

de huidige implementatie zo, dat de twee verschillende snelheidsgevoeligheden 

geïnterleaved zijn, d.w.z. binnen een hartslag worden beide snelheidsgevoeligheden gebruikt. 

Dit heeft als voordeel dat de totale scantijd wordt gereduceerd, echter ten koste van het 

maximale aantal meetbare hart-fases. 

3. 7 Speciale technieken 

3.7.1 Partial Echo 

Om de echotijd TE te verkorten kan de techniek 'Partial Echo' worden gebruikt, waarbij 

slechts het laatste gedeelte van de echo wordt bemonsterdl?,24. In termen vandek-ruimte 

betekent dit dat in dekx-richting een gedeelte niet wordt gevuld, zie figuur 3.10 en 3.11. 

Voor MR flow metingen heeft een kortere TE als voordeel dat er minder intravoxel 

defasering optreedt, doordat de meetgradiënt korter ingeschakeld kan worden. 

Nadelen van Partial Echo zijn een afname in de SNR en een noodzaak tot een fasecorrectie25 

voor iedere bemonsterde echo, waardoor de faseverschil beelden beïnvloed kunnen worden. 
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HalfScan 

Figuur 3.10 Gedeeltelijke bemonstering vandek-ruimte bij Partial Echo en Half Scan. 

3.7.2 Half Scan 

Bij de techniek Half Scan wordt, analoog aan Partial Echo, slechts een gedeelte van dek

ruimte bemonsterd, maar nu wordt een deel in de ky-richting niet gevuld, zie figuur 3.10. 

Het lege deel wordt ingevuld op basis van de wel gemeten ky-lijnen door een correctie toe te 

passen. 
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3 MR flow metingen 

Het voordeel van Half Scan is de verkorte scantijd Tscan. aangezien nu minder ky- profielen 

hoeven te worden gemeten, zie (2.26). 

De SNR verhouding neemt, evenals bij Partial Echo, af, aangezien coherente ruis wordt 

geïntroduceerd. 

256 matrix 
full echo 

256 matrix 
partial echo 0.75 

128 matrix 
full echo 

a 

b 

c 

Figuur 3.11 Gedeeltelijke bemonstering van de echo m.b.v. Partial Echo (ontleend aan Kouwenhoven). Bij 
partial echo wordt bij flow metingen een partial echo factor van 0. 75 gebruikt. Dit wil zeggen dat 
alleen de laatste 75% van de echo bemonsterd wordt. Het ontbrekende deel van de echo wordt bij 
de reconstructie bepaald op grond van het laatste deel van echo. Hierbij wordt echter eenfase
correctie algoritme toegepast dat de fase data licht beïnvloedt. Omdat dit alleen het eerste deel 
van de echo betreft, zal dit alleen hoge waarden in kx-ruimte beïnvloeden, d.w.z. alleen gebieden 
waar. 
Verder is het zo dat een opname met 128; 128 enfull echo (c) (gereconstrueerd naar 2562) 
vergelijkbaar is met een opname met 256 x 128 matrix met 0,75 partial echo (b); de voxel grootte 
blijft dan gelijk (bij gelijkblijvend FOV), zodat alléén het effect van partial echo reconstructie 
overblijft. 

3.7.3 Turbo Field Echo 

De techniek Turbo Field Echo (TFE)26 maakt het mogelijk om een gradiënt-echo te meten 

met zeer korte echotijd TE en repetitietijd TR. 

Een groot verschil met de gebruikelijke FFE - sequentie is het feit dat bij TFE geen 'steady

state' wordt bereikt in tegenstelling tot de situatie bij FFE. Er wordt van 'steady-state' 

gesproken, als de vermindering in longitudinale magnetisatie t.g.v. een RF-puls gelijk is aan 

de T 1 - relaxatie gedurende de tijd TR. Bij een constante flip hoek is de overgang naar een 

steady-state bij TFE oscillatorisch. Door een zogenaamde 'flip angle sweep' toe te passen, 
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waarbij de flip hoek wordt opgehoogd in opeenvolgende excitaties tot de gewenste waarde, 

kan bereikt worden dat deze overgang naar steady-state soepeler verloopt. Deze flip angle 

sweep wordt met name toegepast als er zogenaamde (inversie- of saturatie-) prepulses 

worden gebruikt. Omdat bij TFE flow metingen geen prepulses worden gebruikt, is het 

(afgezien van eind-diastole) bijna een steady state techniek, waardoor de flip angle sweep 

uitgeschakeld kan worden (Scan controle parameter). 

Het is met TFE echter, in tegenstelling tot FFE, mogelijk om meerdere ky-profielen binnen 

één hartslag te meten (zie figuur 3.12). Hierdoor kan door opoffering van temporele resolutie 

(door minder hartfasen te meten) een winst in scantijd worden gemaakt. Dit is zonder turbo 

methodes niet mogelijk. TFE kan door de kortere scantijden bijvoorbeeld worden toegepast 

in flow metingen gedurende een 'breath-hold' (inhouden van de adem). 

Terwijl voor de gewone FFE de keuze bestaat uit prospective of retrospective triggering, is 

er voor TFE op dit moment alleen de mogelijkheid tot prospective triggering, maar met het 

(reeds genoemde) verschil dat er meerdere ky - profielen per hartslag worden gemeten 

(figuur 3.8). Dit is in figuur 3.12 verduidelijkt. 

Het aantal ky - profielen dat per hartslag wordt gemeten, wordt door de gebruiker indirect 

ingesteld via de parameter number of shots, die aangeeft hoeveel shots nodig zijn voor het 

afbeelden van één plak. Dit komt voor flow metingen overeen met het aantal hartslagen dat 

nodig is om de meting uit te voeren, aangezien voor elke hart-fase slechts een shot per 

hartslag wordt gemeten. De bijbehorende Turbo factor (aantal ky- profielen per shot) kan 

door de gebruiker zelf worden uitgerekend volgens Turbo factor = #y lijnen I #shots 

De basieke pulssequentie voor een Phase Contrast TFE meting is analoog met één van de 

blokken in de sequentie voor FFE, zoals gegeven in figuur 3.3. Een shot is opgebouwd uit 

een aantal van deze blokken achter elkaar geplaatst, echter binnen een shot is de 

snelheidsgevoeligheid constant. De minimale TR is bij TFE korter dan bij FFE. Gedurende 

een hartslag wordt slechts één snelheidsgevoeligheid gemeten, in analogie met de 

prospective getriggerde FFE meting. 
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Figuur 3.12 Schematische voorstelling van een getriggerde TFE sequentie voor flow metingen (ontleend aan 
Kouwenhoven). In dit voorbeeld worden 8 schoten per hartslag gebruikt met elk 4 ky-profielen 
(Turbo factor 4). In de opeenvolgende hartslag worden dezelfde ky-profielen gemeten, maar nu 
met een andere snelheidsgevoe/igheid (dikke gestippelde lijnen in acquisitie). Door de acquisities 
met verschillende sne/heidsgevoe/igheden van elkaar af te trekken, kunnen de hartfasen worden 
gereconstrueerd. 

3.7.4 Echo Planar Imaging 

Een veelbelovende techniek, die slechts recent praktisch toepasbaar is geworden, is Echo 

Planar Imaging (EPI)27,28. Deze techniek wordt gekarakteriseerd door het feit dat na één RF 

excitatie meerdere ky - lijnen worden gemeten, met in het limiet geval de situatie waarbij na 

één enkele RF excitatie een geheel (2D) beeld wordt geacquireerd, de zogenaamde 'single 

shot' - EPI. In figuur 3.13 is een schematische voorstelling gegeven van een realistische EPI

pulssequentie. 
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Figuur 3.13 Realistische voorstelling van een EPI-sequentie (ontleend aan Kouwenhoven). In dit voorbeeld is 
de EPI-factor gelijk aan 5, zodat na één excitatie 5 ky-profielen worden gemeten. De 
snelheidsgevoeligheid ligt in de z-richting (plakselektie), zoals ook blijkt uit de verschillende 
snelheidsgevoeligheden, analoog aan figuur 3.3. In de preparatierichting zijn de zogenaamde 
'blips' te zien, die worden geschakeld op het moment dat de meetgradiënt omkeert van richting. 
De gearceerde oppervlakken in Gx en Gz gevenflow-gecompenseerde gradienten weer. Bij EPI 
wordt voor flow metingen altijd de middelste echo flow-gecompenseerd. De eerste en vijfde echo 
zijn ook flow-gecompenseerd, maar de tweede en vierde niet. De eerste acquisitie heeft een 
snelheidsgevoeligheid G 1 van +1 12 en de tweede een snelheidsgevoeligheid G2 van -1!2. De 
donker gekleurde oppervlakken in Gz stellen de bipolaire snelheids-encoderende gradienten voor 
die zijn gesuperponeerd op het flow-gecompenseerde deel van Gz (de grijze lijn in Gz). Bij de 
snelheidsgevoeligheid G 1 = + 112 zijn de laatste twee lobben van de flow gecompenseerde 
gradiënt iets groter gemaakt, terwijl bij de snelheidsgevoeligheid G 1 = -1/2 deze juist kleiner zijn 
gemaakt. Door subtractie van beide acquisities wordt effectief een bipolaire gradiënt verkregen 
nl. het verschil van Gz1 en Gz2· (zie paragraaf 3.2.1 ). 
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3.8 Foutenbronnen in MR flow metingen 

Er zijn een aantal foutenbronnen, die de nauwkeurigheid van Phase Contrast flow metingen 

beperken29. Hierbij kunnen twee categorieën worden onderscheiden, te weten systematische 

en statistische fouten. Onder de eerste categorie vallen: intravoxel defasering, partial volume 

effecten, angulatie tussen snelheidscodeer-richting en stroming, snelheidsoffset t.g.v. eddy 

currents en contourdetectie. 

3.8.1 Systematische fouten 

Intravoxel defasering 

De voxel snelheid is de gemiddelde snelheid van alle spins binnen een voxel. Aangezien de 

fase van een spin rechtstreeks evenredig is met zijn snelheid, dient de fase van het voxel de 

gemiddelde fase van de spins voor te stellen. Echter, de fase wordt bepaalt door het 

gemiddelde complexe signaal Svoxel van alle spins binnen het voxel. Dit gemiddelde signaal 

wordt verkregen door integratie over het gehele voxel volgens 

Svoxel exp(iK V;oxel )= JfJ S(x,y,z)exp(iK v(~,y,z))dxdydz 
ene ene 

(3.13) 

Wanneer de fase distributie symmetrisch is en de spins een gelijke modulus hebben, wordt 

de juiste gemiddelde fase van het voxel bepaald. 

Een extreem voorbeeld verduidelijkt dit effect. Bestaat een voxel bijvoorbeeld uit twee spins 

met gelijke modulus, waarvan de ene een snelheid heeft van nul ($=0) en de andere een 

snelheid gelijk aan de V ene ( <j)=1t ), dan zou de juiste gemiddelde snelheid Yend2 ( <j)=1t/2) zijn. 

Door de vector optelling van de magnetisatie, resulteert echter een magnetisatie met modulus 

nul (de vectoren heffen elkaar exact op) en een fase die hierdoor willekeurig wordt. In het 

FFE/M plaatje ontstaat hierdoor een zogenaamde flow void, het wegvallen van het signaal. 

In het PCA/P plaatje wordt een fase weergegeven die geen realiteitswaarde heeft. 

Een specifieke vorm van intravoxel defasering ontstaat wanneer in een voxel naast 

stromende spins ook stationaire spins voorkomen. Dit wordt aangeduid met partial volume 

effecten, die in de volgende paragraaf verder beschreven zullen worden. 
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Partial volume effecten 

Wanneer in één voxel zowel stromende spins (intravasculair) als stationaire spins 

(extravasculair) voorkomen, wordt een fout in de fase bepaling gemaakt, die wordt 

aangeduid als parrial volume effect, figuur 3.14. 

Figuur 3.14 Schematische voorstelling van het partial volume effect. In het linker deel zijn zowel stationaire 
spins (wits) als stromende spins (zwart) aanwezig. Voxels B en C bevatten slechts voxels van één 
soort, terwijl voxel A uit zowel stromende als stationaire spins is opgebouwd. In dit voxel (A) 
treedt het partial volume effect op. In het rechter deel is een voorstelling gegeven hoe het vat 
wordt afgebeeld wanneer elk getekend voxel wordt ingevuld volgens een complexe vector
optelling. Dit beeld is analoog met het resultaat in een PCAIP beeld, alleen met het verschil dat 
de achtergrond (van stationaire spins) grijs is. 

Er wordt , volgens Wolf et al. 30, gedefinieerd dat 

M 
g=-v 

Ms 
(3.14) 

waarbij g de verhouding van de magnetisatie van de stromende spins Mv en de magnetisatie 

van de stationaire spins M8 voorstelt.fis de fractie van het aantal stromende spins Nv t.o.v. 

het totaal aantal spins in het beschouwde voxel (Nv+Ns), waarbij N8 het aantal stationaire 

spins weergeeft. Door deze definitie is f altijd kleiner dan 1. 

Bij een flow meting wordt gebruik gemaakt van een Phase Contrast techniek, waarbij twee 

acquisities met verschillende snelheidsgevoeligheden van elkaar worden afgetrokken, zie 

figuur 3.15. 

40 



3 MRflow metingen 

Figuur 3.15 Het partial volume effect is gemodelleerd op basis van de resulterende vectoren van de stromende 
en stationaire spins. Mv. Ms en Mm stellen respectievelijk de magnitudes van de stromende, 

statische en gemeten magnetisatie vectoren binnen een voxel voor. 0 v. Os en Om zijn de fasen van 
de stromende, statische en gemeten magnetisatie vectoren binnen een voxel. De symbolen 1 en 2 
geven de twee acquisities met verschillende snelheidsgevoe/igheden aan. 

De magnetisatie van de stationaire spins ligt langs de reële as, aangezien de snelheid gelijk is 

aan nul en daardoor een fase gelijk nul heeft. 

Wordt uitgegaan van één enkele acquisitie dan blijkt dat de fase van een voxel, em. slechts de 

gemiddelde fase van de stromende en stationaire spins representeert als de magnetisatie van 

beide vectoren, Mv en Ms gelijk is (g=1). Is dit niet het geval, dan treedt er een fout op, 

doordat er een vector optelling wordt uitgevoerd. In het extreme geval dat de magnetisatie 

van de stationaire spins te verwaarlozen is bij de :magnetisatie van de stromende spins, wordt 

de fase van het voxel, dat gedeeltelijk uit statische en stromende spins bestaat, volledig 

bepaald door de fase ev van de stromende spins. Hierdoor wordt de gemiddelde snelheid in 

het voxel overschat en neemt tevens het totale geschatte debiet toe. 

De fout t.g.v. partial volume effecten zal afhangen van het snelheidsprotiel (laminair of plug

stroming) en de relatieve magnitudes van Mvl , Mv2 en M531. 

Als de resolutie toeneemt, wordt de fout t.g.v. partial volume effecten kleiner. Uitgaande van 

een rond vat in stationair materiaal en een scan resolutie N, geldt dat de doorsnede van het 

vat evenredig is met N2. Het aantal voxels dat gedeeltelijk is gevuld met stromende spins is 

evenredig met het aantal spins aan de rand van het vat, dus evenredig met N. De relatieve 

fout t.g.v. partial volume effecten zal daarom evenredig zijn met 1/N. Hoe hoger de scan 

resolutie, hoe nauwkeuriger de flow meting. 
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Door Wolf et aL14 is een schatting gemaakt van de systematische fout die door dit effect 

wordt op de gemeten flux kan optreden. Afgeleid kan worden dat voor een parabolisch 

snelheidsprofiel met piek snelheid vp de fout die door het partial volume effect ontstaat in 

een flow meting gelijk is aan 

2 l+flx)2 [ g 1][1- 2f!lx] 
EQ = Tf:v, vp 1+f(g-1) 3D (3.15) 

Hierin stelt ö.x2 de in-plane voxelgrootte voor enD de diameter van het vat. 

Over het algemeen is door het inflow-effect de modulus van de stromende spins groter dan 

die van de stationaire spins: g > 1. Ook is in de praktijk de verhouding .t:\x I D < 1.5, 

waardoor de fout EQ altijd positief is: er treedt een overschatting van het gemeten debiet op. 

Angolatie tussen meetvlak en stroming 

Wanneer de snelheidscodeer-richting en de stroming niet met elkaar samenvallen maar 

geanguleerd zijn over een hoek 9, zal de gemeten snelheid met een factor cos( a.) afnemen. 

De doorsnede van het vat neemt door de angulatie echter met een factor 1 I cos(a.) toe, 

aangezien het oppervlakte van de doorsnede gelijk is aan 1t • a • alcos(a.) met a= straal van 

de gebruikte buis. Het debiet Q (het produkt van oppervlakte en gemiddelde snelheid) blijft 

hierdoor gelijk. Deze redenering is van toepassing voor een oneindig dunne plak, zoals is 

verduidelijkt in figuur 3.16. 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 

:o/cosa.: 
:.. ~: 

Figuur 3.16 Schematische voorstelling van het de ideale situatie met oneindig dunne plakdikte, wanneer de 
snelheidscodeer-richting en de stromings-as over een hoek a. geanguleerd zijn. De gemeten 
snelheid neemt met een factor cos( a) af, terwijl de oppervlakte van de doorsnede van het vat met 
een factor 1/cos( a) toeneemt. D stelt de diameter van het vat voor. 
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Wanneer de plak een eindige dikte heeft, zullen de pixels aan de randen van het vat bestaan 

uit zowel stromende als stationaire spins, waardoor partial volume effecten optreden. Dit 

effect zal groter zijn naarmate de plak dikker is, aangezien dan meer pixels slechts 

gedeeltelijk met stromende spins zijn gevuld, zoals is verduidelijkt in figuur 3.17. 

Figuur 3.17 Illustratie van het effect van een grote plakdikte Llz op het parrial volume effect. Bij een oneindig 
dunne plak (oppervlakte van doorsnede = Ao) bestaan de voxels 6f uit statische 6f uit stromende 
voxels. Wordt de plakdikte Llz (met doorsnede AJ), dan zullen de voxels aan de rand van het vat 
bestaan uit zowel stromende als stationaire spins. Bij een verdere toename van de plakdikte, 2Llz, 
neemt het parrial volume effect toe, de bepaalde doorsnede is nu gelijk aan A2. 

Snelheidsoffset t.g.v. eddy currents 

Zoals in paragraaf 3.5.1 is uiteengezet, veroorzaken eddy currents in de cryostaat t.g.v. het 

gradiënt-systeem fasefouten in de snelheidsmeting, die zich in het snelheidsbeeld (PCA/P) 

vertalen in een snelheidsoffset. Deze fouten zijn afhankelijk van de geometrie van de scanner 

en kunnen niet volledig worden gecompenseerd32. 

Een oplossing wordt door het Local Phase Correction - filter geleverd, hoewel de werking 

hiervan de totale bijdrage t.g.v. eddy currents kan voorkomen. 

Contourdetectie 

Een belangrijke foutenbron bij de meting van het debiet in een MR flow meting, blijkt de 

contourdetectie van het beschouwde vat te zijn. Om het debiet door een vat te bepalen wordt 

in het faseverschil beeld een ROl (Region Of Interest) getekend waardoor de doorsnede van 
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het vat wordt bepaald. Het gemeten debiet is de gemiddelde snelheid binnen het getekende 

ROl vermenigvuldigd met de oppervlakte van deze ROL 

De plaatsing van een ROl is echter zeer gebruikersafhankelijk, waardoor er een interuser 

variabiliteit ontstaat. 

In theorie (onder de aanname dat de voxels in de achtergrond een snelheid gelijk nul hebben) 

introduceert het tekenen van een ROl an sich geen fout in de flow bepaling, als tenminste 

alle voxels met stroming binnen deze ROl vallen. De ROl hoeft dus niet exact gelijk aan de 

doorsnede van het vat te zijn (wanneer t.g.v. eddy currents een snelheidsoffset aanwezig is, 

dient de ROl wel met de doorsnede van het vat samen te vallen). 

Zelfs zonder snelheidsoffset t.g.v. eddy currents is het voor de bepaling van de gemiddelde 

snelheid dat wél de exacte doorsnede wordt gevolgd. Een te grote ROl zalleiden tot een te 

lage gemiddelde snelheid. 

M.b.t. interuser variabiliteit is door Burkart et aJ.33 gevonden dat een automatische 

contourdetectie een aanzienlijk betere reproduceerbaarbeid laat zien dan wanneer manueel 

een contour wordt bepaald. Voor een in vitro studie was de interuser variabiliteit voor de 

automatische methode binnen 10% (gemiddeld 6%) van de werkelijke flow, terwijl voor de 

manuele detectie een waarde van 35% (gemiddeld 18.6%) werd gevonden. 

3.8.2 Statistische fouten 

Statistische ruis in het gemeten signaal veroorzaakt een random variatie in de snelheid VMR 

en het debiet ~R· 

De statistische fout in de snelheidsmeting Ev is afhankelijk van de snelheidsgevoeligheid 

Vene en de SNR1s in het reële of imaginaire signaal van één segment, zoals afgeleid door 

Conturo et al.34. Voor een SNR1s >2 geldt 

Ev = .J2 V ene 1 
tr SNR lS 

(3.16) 

De factor ~2 wordt veroorzaakt door de subtractie van de fases van twee acquisities, waarbij 

aangenomen is dat de SNR1s hetzelfde blijft. De SNRM in deze studie wordt echter bepaald 

in het magnitude beeld (FFE/M) als de verhouding tussen de intensiteit van het signaal in het 

fantoom en de standaarddeviatie in het achtergrondsignaal. De SNRM wijkt hierdoor af van 

de SNR IS in het beschreven model (3.16), waarbij SNR M = .f"Rts . 
2-f 

Vergelijking (3.16) gaat hiermee over in 
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- 2 vene 1 e- ·-----
v ~2-f n SNRM 

(3.17) 

Wordt verder verondersteld dat het vat bestaat uit N voxels met in-plane afmetingen ~x2, die 

alle dezelfde statistische fout Ev hebben, dan geldt voor de statistische fout in de debiet 

meting 

e = 2 1 N(/lx)2 Vene _1_= 2 ..[iÎ(tlx)2 Vene _1_ 
Q ~2-lf ..fN n SNR M ~2-f n SNR M 

(3.18) 

De parameters die deSNRMbeïnvloeden zijn in het vorige hoofdstuk besproken. 
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4 Hemodynamiek 

4.1 Inleiding 

Om de validatie van MR flow metingen in een breder kader te plaatsen, wordt in dit 

hoofdstuk een beschrijving gegeven van het spatiële en temporele gedrag van de 

bloedcirculatie, de zogenaamde hemodynamiek. Twee benaderingen worden behandeld, 

namelijk in termen van fysische transportverschijnselen en op grond van elektrische 

modellen. De eerste benadering, paragraaf 4.2, geeft zowel spatiële als temporele informatie 

over de bloedstroming. De modellen beperken zich daarbij tot starre buizen. 

De elektrische analogons35 geven meer kwalitatief inzicht in de hemodynamiek, en 

benaderen de werkelijkheid beter (elastische buizen). In het eerste elektrische model, 

paragraaf 4.3, wordt uitgegaan van een constante stroming, waarmee duidelijk wordt 

gemaakt hoe door autoregulatie de perifere weerstand verandert. In paragraaf 4.4 wordt het 

model van Skidmore beschreven, waarmee pulsatiele stroming in een elastische poreuze buis 

wordt gemodelleerd en de temporele golfvorm van de bloedstroming wordt verklaard. 

4.2 Fysische Transportverschijnselen 

4.2.1 Poisseuille stroming 

Een eenvoudig model voor vloeistofstroming door een vat wordt gegeven door de 

vergelijking van Poisseuille. Als uitgangspunt wordt laminaire stroming door een 

cylindrische starre buis genomen, waarbij de vlöeistof homogeen is en de viscositeit voor 

elke schuifspanning gelijk. Verder wordt aangenomen dat de vloeistof niet aan de wand slipt 

en de buis lang is t.o.v. het onderzochte deel. 

Het debiet Q wordt dan beschreven door de bekende Poisseuille-vergelijking 

(4.1) 

In deze vergelijking stellen P1 en P2 de drukken voor in het vat op respectievelijk doorsnede 

1 en 2, a de straal van de doorsnede, 11 de dynamische viscositeit en L de afstand tussen 

doorsnede 1 en 2. De uitdrukking 817
4 is hierbij als een weerstand op te vatten (analoog aan 

na 

de wet van Ohm). 

Het debiet Q en de snelheidsverdeling v zijn als volgt gerelateerd 
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a 

Q=2nJ vrdr 
0 

(4.2) 

Uit deze twee vergelijkingen kan het spatiële snelheidsprofiel bepaald worden, namelijk 

(4.3) 

waarin r de afstand tot de as voorstelt. Dit betekent dat het snelheidsprofiel parabolisch is: de 

snelheid in het midden van de buis is 2 keer zo groot als de gemiddelde snelheid V over het 

vat, terwijl aan de wand wordt aangenomen dat de snelheid nul is ('no slip'-conditie). 

4.2.2 Dimensieloze getallen 

Als de snelheid van de stroming toeneemt, blijkt de laminaire stroming over te gaan in een 

turbulente vorm. Er zijn een aantal overgangsgebieden te onderscheiden, variërend van 

volledig ongestoorde stroming (laminair), via golfvormige bewegingen en vortex vorming 

naar het ontstaan van turbulentie. Het kritische punt, waarbij turbulentie begint, wordt 

bepaald door het dimensieloze getal van Reynolds Re, gegeven door 

Re= 2aVp 
1/ 

(4.4) 

In deze vergelijking stelt 11 de dynamische viscositeit voor en p de soortelijke dichtheid. V 

staat voor de gemiddelde snelheid van de vloeistof over het vat. De dynamische viscositeit 

van bloed is, bij een hematrocietgehalte van 45% en een temperatuur van 37•c, gelijk aan 

0,04 Poise (1 Poise= 10-1 kg·m-l.s-1). Bloed gedraagt zich in het algemeen niet als Newtonse 

vloeistof met als gevolg dat de resulterende viscositeit o.a. afhankelijk is van de 

stroomsnelheid, de afmetingen van de buis en de concentratie van rode bloedlichaampjes. 

Op het moment dat turbulentie optreedt, bewegen de vloeistofdeeltjes niet meer parallel aan 

de wanden van de buis, maar meer willekeurig. Het gevolg is dat het snelheidsprofiel niet 

meer parabolisch is. 

Een dimensieloze parameter, die belangrijk is indien instationaire stroming door een buis 

wordt beschouwd, is de parameter van Womersley a, gegeven door 

a=a~co; (4.5) 
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a2 is een maat voor de verhouding van de instationaire traagheidslaachten tot de viskeuze 

krachten. Een andere interpretatie is die van de verhouding tussen de buisstraal a en de 

viskeuze indringdiepte (T)/O>p)112. Wegens de 'no-slip' randvoorwaarde bij de wand van de 

buis, spelen de viskeuze krachten vooral een rol in de buurt van de wand. 

a >> 1 geeft aan dat er een dunne viskeuze instationaire grenslaag is, terwijl de kern zich 

gedraagt alsof er geen wrijving aanwezig is. a << 1 betekent dat de instationaire term een 

verwaarloosbare bijdrage levert en de stroming laminair mag worden verondersteld36. 

4.2.3 Inlooplengte 

Een belangrijke parameter voor de stroming in buizen is de inlooplengte Le, gedefinieerd als 

de afstand tussen de inloop en het punt waarop een volledig ontwikkelde Poisseuille

stroming wordt bereikt. Het vlakke inloopprofiel ontwikkelt zich namelijk onder invloed van 

de wandwrijving naar een parabolisch profiel. Empirisch geldt de volgende relatie37 

L 
_e =0 056·Re 
2a ' 

(4.6) 

Deze formule geldt voor laminaire stroming, Re < 2300. 

4.3 Eenvoudig elektrisch model van de bloedcirculatie 

Om een beter inzicht in het temporele gedrag van de bloedstroming te krijgen, kan deze door 

een eenvoudig elektrisch model benaderd worden, zoals afgebeeld in figuur 4.1. De stroming 

wordt gemakshalve constant verondersteld, zodat het hart als een (gelijk)spanningsbron in 

het analogon wordt opgenomen. De druk P in het vaatsysteem is equivalent met de spanning 

V in het elektrische circuit, het debiet Q met de stroom I. 

Op locatiemin het circuit vindt de meting van Pm en Qm plaats, wat in de klinische praktijk 

bijvoorbeeld de a. femoralis communis kan zijn. Het gebied vóór de meetplaats wordt 

aangeduid als proximaal, het gebied achter de meetplaats als distaal. 

Het proximale en distale vaatbed worden respectievelijk door de weerstanden Ra en Rp 

voorgesteld. 

Voor de proximale weerstand Ra wordt aangenomen dat deze constant is. De distale 

weerstand, ook wel perifere weerstand genoemd, is daarentegen door autoregulatie al naar 

gelang de locale behoefte aan bloed in het vaatbed instelbaar, wat in het elektrische schema 

is weergegeven met een variabele weerstand. 

De aarde is in het circuit opgenomen als equivalent voor de verwaarloosbare veneuze druk. 
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Figuur 4.1 Elektrisch analogon van bloedcirculatie, waarin Ph de door het hart ontwikkelde druk voorstelt, 

Pm de druk op meetplaatsmen Qh en Qm het debiet op respectievelijk meetplaatshen m. 

Op basis van dit elektrische analogon kan met de wet van Ohm (V=I.R) de verhouding van 

de drukken Pm en Ph, ook wel bloeddruk index genoemd, uitgedrukt worden in de 

weerstanden Ra en Rp volgens 

(4.7) 

Als P m nu de druk aan de enkel voorstelt en Ph de druk aan de arm, geeft de verhouding 

Pm/Ph de in de kliniek vaak toegepaste Enkel-Arm Index (EAI) weer. 

Voor de bloedstroom op meetplaats m, ~. wordt analoog gevonden 

(4.8) 

Deze twee vergelijkingen (4.15) en (4.16) laten zien dat zowel Pm/Ph als~ volledig bepaald 

worden door de weerstanden Ra en Rp. 

Bij de evaluatie van dit elektrische analogon dienen twee veronderstellingen aangaande de 

bloedcirculatie te worden gemaakt, ingegeven door de klinische praktijk. 

1) In een normaal persoon is de locale bloeddruk index P miPh in perifere arteriën in rust 

nagenoeg gelijk aan 1.0, wat inhoudt dat Pm ongeveer gelijk is aan Ph. 

Dit betekent volgens vergelijking ( 4. 7) dat Ra veel kleiner is dan Rp, aangezien de 

index ongeveer gelijk aan 1 dient te zijn. 

2) In een normaal persoon kan de locale bloedstroom Qm gemakkelijk met een factor 10 

toenemen t.o.v. de waarde in rust (bijvoorbeeld gedurende hyperemie t.g.v. inspanning) 

zonder een significant verval in de locale bloeddruk index P miPh· 
Het gevolg hiervan is dat de totale weerstand Ra+Rp een factor 10 kan afnemen, 

aangezien Ph constant blijft. Daar Ra constant is verondersteld, zal de perifere weerstand Rp 
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daardoor met minstens een factor 10 dienen af te nemen. Met in acht name van 

veronderstelling 1), waaruit blijkt dat Ra kleiner is dan Rp, betekent dit dat Ra aanzienlijk 

kleiner is dan Rp. 

Karakteristiek numeriek voorbeeld 

In de praktijk worden de weerstanden Ra en Rp uitgedrukt in de eenheid Resistance Unit 

(RU) met de dimensie mmHg.min/1. Karakteristiek voor de situatie in rust geldt voor de druk 

Ph= 100 mmHg en de locale bloedstroom Qro = 0.5 1/min. Dit resulteert in een totale 

weerstand Ra+Rp van 200 RU. Een goede afschatting rekening houdend met de twee 

bovenstaande veronderstellingen levert op Ra= 1 RU en Rp = 199 RU. 

Gedurende hyperemie neemt Qro met een factor 10 toe, in dit hypothetische geval tot 5 1/min. 

Dit houdt in dat de totale weerstand nu 20 RU dient te bedragen. Met een constante waarde 

voor Ra (= 1 RU) impliceert dit een afname van de perifere weerstand tot 19 RU. Aan 

veronderstelling 1) wordt ook in dit geval voldaan, aangezien P mfPh = 19/20, wat nagenoeg 

gelijk is aan 1. 

4.3.1 Invloed van een obstructie op Pm/Ph en Qm 

In deze uiteenzetting wordt aangenomen dat slechts één obstructie aanwezig is en wordt het 

geval van meerdere obstructies, multi-level disease, buiten beschouwing gelaten. 

Proximale obstructie 

Indien voor de meetplaats (proximaal) een obstructie aanwezig is, zal deze de weerstand in 

dat vat doen toenemen. De grootte van de toename in weerstand hangt volledig af van de 

ernst van de obstructie. Een milde obstructie zal de proximale weerstand Ra verhogen naar 

een karakteristieke waarde van 10 RU. Om nu toch in rust een Qm = 0.51/min te krijgen zal 

de perifere weerstand af dienen te nemen tot een waarde van 190 RU. Gedurende hyperemie 

(Qm = 5.0 1/min) moet de perifere weerstand tot een waarde 10 RU afnemen. 

Pm!Ph daalt nu tot een waarde van 0.995 in rust en tot een waarde van 0.5 gedurende 

hyperemie. 

Bij een ernstige obstructie neemt Ra karakteristiek toe tot een waarde van 50 RU, wat 

betekent dat in rust de perifere weerstand Rp afneemt tot 150 RU om de benodigde 

bloedstroom tot stand te brengen. Gedurende hyperemie kan de totale weerstand, als 

aangenomen wordt dat de minimale waarde voor Rp gelijk is aan 5 RU, nooit lager worden 

dan 55 RU en dus kan de benodigde bloedstroom niet meer worden geleverd. De maximale 

waarde van het debiet Qm is nu (100/55) = 1.821/min i.p.v. de benodigde Qro = 5.0 1/min. 
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PrnfPh neemt af van 0.75 in rust tot 0.09 tijdens hyperemie. 

Bij een totale occlusie zou de proximale weerstand oneindig groot worden. Dit treedt in de 

praktijk niet op, aangezien zogenaamde collateralen worden gevormd. Dit zijn nieuwe 

bloedvaten die de functie van het afgesloten bloedvat overnemen. Zodoende blijkt de 

maximale proximale weerstand 50 RU te bedragen. 

Distale obstructie 

Bij een distale obstructie zal Ra niet veranderen en dus een karakteristieke waarde van 1 RU 

hebben. De perifere weerstand daarentegen zal een waarde hebben die is opgebouwd uit een 

constant deel t.g.v. de obstructie en een variabel deel van het vaatbed. De grootte van dit 

constante deel is evenals bij de proximale obstructie afhankelijk van mate van vernauwing. 

Echter, in rust zal het instelbare deel van de weerstand de toename t.g.v. de obstructie 

compenseren, zodat het debiet Qm de gewenste waarde krijgt, ongeacht de ernst van de 

obstructie. 

In het geval van hyperemie geldt dat bij een milde distale obstructie (9 RU) het variabele 

deel nog voldoende kan worden verlaagd om de gewenste Qm (= 5.0 1/min) tot stand te 

brengen. Als een ernstige obstructie optreedt, overeenkomend met een waarde van 49 RU, 

lukt dit niet meer en resulteert een totale perifere weerstand Rp = 50 + 5 = 55 RU met als 

gevolg een debiet Qru van 1.821/min. 

Met betrekking tot Pm/Ph wordt opgemerkt dat deze een normale waarde laat zien zowel in 

rust als tijdens hyperemie. 

4.3.2 Conclusies m.b.t. het eenvoudige elektrische model 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat met de bloeddruk index geen detectie van distale 

obstructies mogelijk is. 

Voor milde proximale obstructies kan men een obstructie niet diagnostiseren in rust, maar 

wel tijdens hyperemie. Ernstige proximale obstructies zijn daarentegen zowel in rust als 

tijdens hyperemie te detecteren. 

Met betrekking tot debiet metingen geldt dat in rust géén detectie van obstructies mogelijk is, 

zowel proximaal als distaal. Daarentegen blijkt het gedurende hyperemie wel mogelijk te 

zijn om ernstige obstructies te detecteren. De localisering van een obstructie, proximaal 

versus distaal, levert geen uitsluitsel. 
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Wat betreft de perifere weerstand Rp is het volgende op te merken. Ten eerste verlaagt een 

proximale obstructie de perifere weerstand, waarbij de verlaging niet zo groot is dat een 

kwantitatieve afschatting kan worden gemaakt van de proximale obstructie. Ten tweede 

wordt de perifere weerstand in rust niet beïnvloed door een distale obstructie. 

Tenslotte geldt dat gedurende hyperemie ernstige proximale obstructies de perifere 

weerstand verlagen, terwijl ernstige distale obstructies de perifere weerstand verhogen. 

4.4 Een uitgebreider elektrisch analogon, model van Skidmore 

In paragraaf 4.3 is een beschrijving gegeven van een eenvoudig elektrisch analogon, waarbij 

de bloedstroming constant is verondersteld. In werkelijkheid is de stroming pulsatie!. Om dit 

in een model te kunnen beschrijven is een meer gedetailleerde aanpak noodzakelijk, waarbij 

uitgegaan wordt van het werk van Skidmore 3839.40.41. en De Pater42 . Dit model beschrijft 

het elektrisch analogon per eenheid van lengte voor een poreuze elastische buis, zoals 

weergegeven in figuur 4.2. Hierin is voor de weerstand van het vat een seriële weerstand R 

opgenomen, voor de inertie van het bloed de seriële inductie L, en voor de compliantie van 

het vat de shunt capaciteit C. Rw compenseert de verliezen in de wand t.g.v. visco-elasticiteit 

en Rb verdisconteert de lekkage door de wand t.g.v. diffusie. 

De elektrische equivalenten R, L en C, gedefinieerd per eenheid lengte, kunnen worden 

uitgedrukt in karakteristieke parameters van het bloedvat en de vloeistof stroming. Er geldt 

L 
_ _p_ 
- 2 

na 

2na3 
C=-

Eh 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

waarin a de straal van het vat voorstelt, h de wanddikte, 11 de dynamische viscositeit, p de 

dichtheid en E de elasticiteitsmodulus van Y oung. 
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L.l R.l 

Figuur 4.2 Elektrisch analogon voor een poreuze elastische buis. 

Een elastische buis kan als geheel opgebouwd gedacht worden uit een aantal in serie 

geschakelde elementen, analoog aan de uit de elektrotechniek bekende transmissielijn. De 

elektrische vergelijkingen, afgeleid uit dit transmissielijn model, zijn uit te drukken in een 

tweetal differentiaalvergelijkingen met als equivalenten voor de spanning V en de stroom I, 

respectievelijk de druk P en het debiet Q 

()p =-RQ-L dQ 
dx dt 

(4.12) 

(4.13) 

Hierbij stelt x de afstand langs de buis voor en R, L, Rb en C, zoals reeds genoemd, de 

elektrische analogons voor respectievelijk weerstand, inertie, lek en compliantie. De 

propagatiesnelheid van de drukgolf door een elastische buis kan zo bepaald worden via de 

propagatiesnelheid door een transmissielijn. Deze wordt namelijk gegeven door 

1 
V=--

-.[LC 

Substitueren van L en C, gegeven door de vergelijkingen ( 4.18) en ( 4.19) geeft 

V=~ Eh 
2pa 

(4.14) 

(4.15) 

Dit stemt overeen met de snelheid in een elastische buis, ook wel Moens-Korteweg snelheid 

genoemd, McDonald43. 

Om de differentiaalvergelijkingen op te kunnen lossen, wordt de transmissielijn voorgesteld 

door een T-filter Hieruit kan vervolgens de oplossing voor het debiet op plaats 1 worden 

54 



4 Hemodynamiek 

bepaald door het T-filter, figuur 4.3, met een Laplace transformatie circuit te beschrijven, 

zoals weergegeven in figuur 4.4. Hierin zijn tevens een eindweerstand Rt. een eindinductie Lt 
en de spanningsbron E(s) opgenomen. De overdrachtsfunctie H(s)=I(s)!E(s) wordt bepaald 

met circuit analyse technieken. Er geldt s = jro. 

L.V2 R.l/2 L.l/2 

Rt>fl 

-1/(C.l.s) 

Figuur 4.3 T-filter van transmissielijn 

L.l.s/2 

I(s) 

E(s) 

Figuur 4.4 Lapface equivalent circuit. 

Als aangenomen wordt dat de lekkage hoog is t.o.v. de stroom door de eindweerstand R1 

(Rb<< R1), wordt voor de overdrachtsfunctie H(s) gevonden 

(4.16) 

waarin Ç, a, roo, yen K: uitgedrukt worden in de parameters R, L, C, Rb, Rw, 1, R1 en L1• 

Alvorens uitdrukkingen te geven voor de genoemde parameters wordt een aantal aanvullende 

veronderstellingen gedaan. Door aan te nemen dat het om een elastische buis gaat met een 

verwaarloosbaar verlies in de wand (Rw = 0) en een weerstand in de buis R, die laag is t.o.v. 

de lekweerstand Rb, treedt een verdere vereenvoudiging op. Rb is, zoals reeds eerder gesteld, 

klein m.b.t. de eindweerstand R1. De overdrachtsfunctie wordt dan 
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(4.17) 

met 

C=O 

R 1 
a=-+--

2L 2CRb 
(4.18) 

(4.19) 

R r- , 
- (L,+ ~) 

(4.20) 

De overdrachtsfunctie H(s) kan opgebouwd gedacht worden uit twee delen, te verkrijgen 

door breuksplitsing. Het eerste deel, met kwadratische term in noemer, stelt hierbij een 

gedempte oscillator voor. Het tweede gedeelte met (s + y) in de noemer is te beschrijven met 

een exponentiële functie. 

In het tijddomein leidt de inverse Laplace transformatie van H(s) tot 

(4.21) 

met 

~ /32 2 2 a= m0u en = m0 -a 

De variabelen a, roo en y geven informatie over fysiologische parameters2-4 waarbij geldt 

1 a oe----
massa bloed 

mo oe ~stugheid van vaatwand (4.22) 

yoc perifere weerstand 

De klinische relevantie van deze parameters wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 
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Voorbeeld 

Als voor de druk P(t) aangenomen wordt dat deze een ö-functie benadert, is E(s)=l en volgt 

voor de Laplace getransformeerde van de stroom l(s) de uitdrukking gegeven in formule 

(4.31). Dit betekent dat de overdrachtsfunctie in het tijddomein het debiet Q(t) voorstelt, 

(4.32) 

(4.23) 

(4.24) 

4.5 Golfvorm verandering t.g.v. een obstructie 

In de klinische praktijk bestaan er twee definities ter indicatie van de ernst van een obstructie 

(ook wel met de term stenose aangeduid), namelijk van de radioloog en van de vaatchirurg. 

Door een radioloog wordt de ernst van vernauwing bepaald door de mate waarin de diameter 

van het vat is afgenomen, zoals waargenomen op de gemaakte angiogrammen. In 

formulevorm betekent dit 

d 1 -d b · % obstructie = normaa o structte ·100% 
dnormaal 

(4.25) 

waarin dnormaal de diameter in het niet vernauwde segment vóór de obstructie voorstelt en 

dobstructie de overgebleven diameter in de obstructie. 

De vaatchirurg kijkt daarentegen naar de mate van verandering in de doorsnede van het vat, 

in formulevorm 

A 1-A b · % obstructie= normaa o .structte ·100% 
A normaal 

(4.26) 

waarin Anormaal de doorsnede in het niet vernauwde se ginent vóór de obstructie weergeeft en 

Aobstructie de overgebleven doorsnede in de obstructie. Deze laatste definitie is 

hemodynamisch gezien de enig juiste. Het percentage obstructie heeft een waarde van 0% 

bij een volledig open vat en een waarde van 100% bij een volledig afgesloten vat (occlusie). 

Indien zich proximaal van de meetplaats een obstructie bevindt, kan uit de in paragraaf 4.3 

en 4.4 besproken elektrische modellen van de bloedcirculatie worden afgeleid hoe de 
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golfvorm verandert. Uit paragraaf 4.3 blijkt dat de perifere weerstand zich zal verlagen 

indien de proximale weerstand Ra toeneemt. Een verlaging in perifere weerstand wordt 

fysiologisch bewerkstelligd d.m.v. vasodilatatie, vaatverwijding, wat mogelijk gemaakt 

wordt door verslapping van het gladde spierweefsel in de vaatwand. 

Uit het model van Skidmore blijkt dat de karakteristieke parameters a, roo en y door een 

aantal grootheden worden bepaald, (4.30). Het verlagen van de perifere weerstand door 

vasodilatatie zal deze drie parameters op de volgende manier beïnvloeden. 

De parameter a blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de hoeveelheid bloed in het 

vaatsegment De hoeveelheid bloed neemt t.g.v. de diameter vergroting van het vat toe, zodat 

a af zal nemen. 

roo is gerelateerd aan de stugheid van de vaatwand. Aangezien een verlaging van de perifere 

weerstand wordt bewerkstelligd door de verslapping van het spierweefsel van de vaatwand, 

neemt de stugheid I vaattonus af, zodat ook roo wordt verlaagd. 

De parameter y blijkt een maat te zijn voor de perifere weerstand. Een verlaging van de 

perifere weerstand t.g.v. een proximale obstructie veroorzaakt dus direct een verlaging van y. 
De golfvorm Q(t), (4.32), zal hierdoor zodanig beïnvloed worden dat het exponentiële deel 

met e-Yteen grotere invloed krijgt. 

De totale verandering van de golfvorm t.g.v. de verandering van a, roo en y is in figuur 4.5 

gei1lustreerd. 

Q 

Perifere weerstand 

1 
2 
3 
4 

hoog 
matig 
laag 
zeer laag 

tijd 

Figuur 4.5 Verandering van Q(t) t.g.v. een afname van de perifere weerstand, uitgezet voor een hoge, matige 
lage en zeer lage perifere weerstand. In een gezond persoon treedt golfvorm 1 op in bijvoorbeeld 
de a.femoralis communis. Is er proximaal echter een obstructie aanwezig, dan zal de golfvorm al 
naar gelang de ernst van de obstructie t.g.v. het verlagen van de perifere weerstand van vorm 
veranderen: van golfvorm 1 (via 2 en 3) naar golfvorm 4. 
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4.5.1 Indices uit de golfvorm 

Voor het opsporen en kwantificeren van obstructies wordt in de kliniek met ultrageluid een 

golfvorm gemeten, waarbij gebruik wordt gemaakt van Doppier spectraal analyse. Deze 

techniek is gebaseerd op het fysische principe van de Doppler-verschuiving, waarbij de 

verandering in de waargenomen frequentie tussen de zender- en ontvanger-transducer wordt 

beschouwd. De eerste frequentieverschuiving treedt op als het ultrageluid bij de verstrooier 

(rode bloedcellen) aankomt en de tweede als het ultrageluid de verstrooier verlaat, 

resulterend in 

!:1 = 2fevcos6 
c 

(4.27) 

waarin fe de emissie frequentie voorstelt, c de geluidsnelheid in bloed, v de snelheid van de 

bloedcellen en 8 de hoek tussen de invallende bundel en de richting van de bloedstroming. 

Op de gemeten Doppier-verschuivingen wordt real-time spectraal analyse toegepast, 

waarvan het resultaat in een zogenaamd sonogram wordt uitgezet. Hierin is op de horizontale 

as de tijd uitgezet en op de verticale as de frequentie. De signaalsterkte van een frequentie op 

een bepaalde tijd wordt uitgedrukt in de intensiteit van het afgebeelde pixel, Evans et al.44. 

Voor de interpretatie van de golfvorm zijn een groot aantal methoden ontwikkeld, waarvan 

in deze paragraaf een kort overzicht wordt gegeven. Vele van deze technieken zijn gebaseerd 

op de verhouding van de grootte van een bepaalde parameter van de golfvorm en een andere. 

Dit is voor ultrageluidsmetingen een groot voordeel omdat op deze manier de 

hoekafhankelijkheid (t.g.v. cos 8) van het Doppier-signaal wordt gecompenseerd. 

Bij de meeste indices wordt de maximale omtrek van de golfvorm v(t) (de omhullende) als 

basis gebruikt. In figuur 4.6 is een overzicht gegeven van de gebruikte parameters. A (in 

andere publicaties ook wel S genoemd) stelt de maximale (systolische) snelheid voor, B de 

minimale , D de einddiastolische en M de gemiddelde waarde. De stijgtijd RT is de tijdsduur 

tussen de aanzet van de systolische flow en het tijdstip, waarop de systolische piek waarde 

wordt bereikt. 
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D 

BD 

RT 

Figuur 4.6 Maximale snelheidsgolfvorm met definitie van de parameters A, B, Den RT. De bovenstaande 
golfvorm geeft een trifasische golfvorm weer, zoals bijvoorbeeld in de a.femoralis communis; de 
onderste golfvorm stelt een monofasische golfvorm voor zoals in de a. carotis communis. 

Bij de interpretatie van de met ultrageluid gemeten golfvorm v(t) wordt verondersteld dat 

deze hetzelfde gedrag vertoont als de debietsgolfvorm Q(t) uit het model van Skidmore. 

Hierbij is impliciet aangenomen dat het oppervlakte van het vat in de tijd niet verandert, 

hoewel dit niet geheel juist is, aangezien de doorsnede van het vat wel gedurende de hartslag 

varieert. In de klinische praktijk blijkt deze techniek echter succesvol. 

Van de indices die in de loop der tijd (vanaf eind jaren zestig tot op heden) zijn voorgesteld 

voor de detectie en kwantificering van een obstructie worden in de volgende paragrafen de 

belangrijkste beschreven. 

4.5.2 Pulsatiliteits Index 

De Pulsatiliteits index, als eerste door Gosling en King45,46 beschreven, is de verhouding van 

de piek-piek waarde van de snelheidsgolfvorm (A-B) en de gemiddelde waarde M, in 

formulevorm 

PI= A-B 
M 

(4.28) 

In het geval van een trifasische golfvorm zoals bijvoorbeeld in de a. femoralis communis in 

rust bij gezonde personen, zijn de minimum snelheid B en einddiastolische waarde D 
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verschillend. Bij een monofasische golfvorm, zoals in de a. carotis communis, vallen A en D 

echter samen. Dit leidt derhalve in de literatuur bij monofasische golfvormen tot 

verschillende definities, waarbij A vaak vervangen wordt door S, en B door D. 

Klinisch relevante studies ter localisatie en kwantificering van obstructie m.b.v. PI zijn o.a. 

ondernomen door Johnston et ai.47 en Downing et ai.48. 

4.5.3 Resistance Index 

Deze index, geformuleerd door Pourcelot49,50, is gelijk aan het verschil tussen de piek 

systolische en de einddiastolische waarde (A-D), gedeeld door de piek systolische waarde A. 

Rl=A-D 
A 

(4.29) 

De RI wordt vaak gebruikt voor de detectie van een obstructie in een vaatsegment met een 

monofasische golfvorm, zoals bijvoorbeeld in de a. carotis. 

4.5.4 Stijgtijd I Acceleratie helling 

Bij de berekening van de stijgtijd, ook vaak Rise Time RT genoemd, wordt de tijdsduur 

bepaald tussen de aanzet van de systolische flow en het tijdstip, waarop de systolische piek 

waarde wordt bereikt. De RT wordt beïnvloed door een proximale obstructie, zoals is 

aangetoond door Humphries51. 

Een andere parameter die uit het systolische deel kan worden afgeleid, is de 

acceleratiehelling, ook wel met de term Rising Slope (RS) aangeduid. Deze parameter geeft 

een indruk van de contractibiliteit van het hart en kan tevens dienen als indicatie voor een 

obstructie, zoals o.a. blijkt uit een studie van Handa52 . 

4.5.5 Laptace transformatie analyse 

Met het model van Skidmore wordt de golfvorm van de bloedstroming in een arterie 

beschreven. Dit model kan gebruikt worden om een aantal parameters aan de gemeten 

spectrale golfvorm te onttrekken, waarbij aangenomen wordt dat de snelheidsgolfvorm 

hetzelfde temporele gedrag vertoond als de door het model beschreven debietgolfvorm. 

De maximale omtrek van de spectrale golfvorm wordt naar het frequentiedomein 

getransformeerd en vervolgens gefit aan de derde orde Laplace vergelijking, gegeven door 

(4.23). 

In een aantal studies is de waarde van deze techniek als indicatie voor een proximale stenose 

geëvalueerd, Baird53 en Johnston54. 
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4.5.6 Principal Component Analysis 

Een andere techniek om de gehele golfvorm te modelleren is die van de Principal 

Component Analysis, geïntroduceerd in 1980 door Martin55. De Principal Component 

Analysis beschrijft, analoog aan de Fourieranalyse, de golfvorm in termen van coëfficiënten 

van een van te voren bepaalde orthogonale set van golfvormen (eigenvectoren), waarbij nu 

geen sinus of cosinus wordt gekozen, maar golfvormen die afgeleid zijn uit een studie van de 

desbetreffende populatie. Er wordt een minimum aantal coëfficiënten gebruikt. In de praktijk 

blijkt de methode zo efficiënt te zijn dat slechts 2 coëfficiënten a1 en a2 nodig zijn, waarvan 

de grootte een maat is voor ernst van de obstructie. 

In formule vorm: 

(4.30) 

waarin f de gemeten golfvorm voorstelt, g de gemiddelde golfvorm van de beschouwde 

populatie en w1 en w2 de berekende eigenvectoren. 

4.5.7 PSV Ratio 

Deze verhouding is gebaseerd op de meting van de golfvormen op twee meetplaatsen, 

namelijk één in de obstructie én één voor of achter de obstructie. De parameter, die uit de 

golfvorm wordt gebruikt, is de piek systolische snelheid (PSV = Peak Systolic Velocity). In 

formulevorm betekent dit voor de PSV ratio 

Psv 
. PSV in stenose 

ratw= --------
pre- of poststenotische PSV 

(4.31) 

Hiermee wordt de relatieve toename van de snelheid over de obstructie bepaald en wordt een 

maat voor de ernst van de obstructie verkregen, zoals o.a. in onderzoek van Leng et ai.56 en 

Langsfeld et ai.57 is aangetoond. 

4.5.8 Reactieve Hyperemie 

Een geheel andere manier om de mate van de obstructie te bepalen is de spectrale analyse 

van de bloedstroom snelheden zowel in rust als gedurende reactieve hyperemie (bijvoorbeeld 

na inspanning). Een integratie van deze twee golfvormen maakt een betere hemodynamische 

karakterisering mogelijk, zoals is aangetoond door Van Asten SS. 
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4.5.9 Discussie m.b.t. indices uit golfvorm 

De uit de temporele golfvorm van de bloedstroming afgeleide indices worden in de kliniek 

vaak gebruikt voor de diagnostisering van obstructies. In een aantal studies, Hamilton et 

al. 59, Spencer et al. 60 , Legarth et al. 61,62,63, Shortland en Cochrane64 , en Thompson en 

Trudinger65, zijn deze indices onderling vergeleken wat betreft hun voorspellende waarde 

voor een aantal klinische parameters. 

Het blijkt dat bij de golfvorm analyse op één meetplaats voomarnelijk de acceleratiehelling 

RS c.q. stijgtijd RT en in mindere mate de pulsatiliteits index PI en de resistance index RI 

een voorspellende waarde hebben wat betreft het opsporen van obstructies. In de toekomst, 

met het beschikbaar komen van snellere computers, kan echter de Principal Component 

Analysis belangrijker worden. 

De Laplace transformatie analyse geeft een goed kwalitatief begrip van de golfvorm 

verandering t.g.v. een obstructie, maar in vergelijking tot de directe indices, zoals de 

acceleratiehelling en de pulsatiliteits index, .is geen betere karakterisering van een obstructie 

mogelijk. Zo werd door Johnston et al.41 aangetoond dat deze methode geen betere 

nauwkeurigheid oplevert dan de pulsatiliteits index PI, namelijk beide tussen 90-95% voor 

een geselecteerde groep patiënten met een enkele obstructie. 

De PSV ratio blijkt de meest betrouwbare informatie te leveren over het open lumen in een 

obstructie in vergelijking met de andere indices, zoals in het consensus artikel 'Non

invasieve diagnostiek van perifeer arterieel vaatlijden' uiteen wordt gezet. Daarom wordt in 

hemodynamisch functie-onderzoek met duplex-apparatuur in het algemeen de PSV -ratio 

bepaald. 

Het feit dat de PSV ratio de meest voorspellende waarde heeft bij de diagnostisering van een 

obstructie, is ook kwalitatief te begrijpen. Uitgaande van de wet van behoud van massa, moet 

door iedere doorsnede door het vat dezelfde hoeveelheid vloeistof stromen (aannemende dat 

de vloeistof incompressibel is). Voor doorsneden loodrecht op het vat, geldt dan 

V obstructie ·A obstructie = V normaal ·A normaal (4.32) 

en levert de PSV ratio rechtstreeks informatie over het oppervlakte van de doorsnede in de 

obstructie, of wel het open lumen. Hiermee kan volgens vergelijking (4.34) direct de ernst 

van de obstructie worden bepaald. 

Een beperking van MR flow metingen m.b.t. de diagnostisering van obstructies met de PSV 

ratio is gelegen in het feit dat de snelheid moet worden bepaald in de obstructie. Hier is de 
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vatdoorsnede erg klein(< 1 mm2) en de snelheid zeer hoog (> 100 cm/s), waardoor, t.g.v. 

intravoxel defasering (flow void) en partial volume effecten, de nauwkeurigheid van een 

snelheidsmeting met MR aanzienlijk afneemt. 
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5 Experimentele Opstelling 

5.1 Inleiding 

De meetopstelling, waarmee de MR flow metingen worden verricht, is schematisch 

weergegeven in figuur 5.1. Met een MRI-scanner wordt de snelheid van de vloeistof in een 

fantoom (buizenmodel) gemeten, waarbij de stroming wordt geproduceerd met een 

programmeerbare pomp. 

In de volgende paragrafen zal elk element van de opstelling nader worden toegelicht. 

fantoom 

knie-spoel 

.___ __ __. patiënt tafel 

elektrische kabels 

console ruimte RF- kamer 

console MRI-scanner 

Figuur 5.1 Schematisch overzicht van de gehele meetopstelling met in de RF-kamer de pomp en de MRI
scanner en in de console ruimte het besturingsgedeelte van de pomp en de scanner. De elektrische 
verbinding tussen besturings- en pompgedeelte wordt de RF-kamer door de filterbox 
binnengevoerd. 
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5.2 Pomp 

In de meetopstelling wordt gebruik gemaakt van een digitaal programmeerbare pomp66 

(Quest Image Inc., London, Ontario, Canada), waarmee zowel constante als pulsatiele 

stroming met grote nauwkeurigheid67•68 kan worden geproduceerd. Het is voor de gebruiker 

mogelijk om een gedefinieerde golfvorm met willekeurige vorm en duur te programmeren, 

waarbij het maximaal instelbare momentane debiet 40 ml/s is. Ook kan bij pulsatiele 

stroming per cyclus van de golfvorm een trigger-signaal worden meegestuurd voor 

getriggerde MR flow metingen. 

De pomp bestaat uit twee delen: een besturings- en een pompgedeelte. Het 

besturingsgedeelte bevat een 386 - microprocessor en verzorgt de aansturing van het 

pompgedeelte. D.m.v. twee afgeschermde kabels worden de besturings- en 

vermogenssignalen doorgegeven. Eén kabel dient voor de aansturing en voeding van de 

stappenmotor en één kabel voor de besturing van de overige elektrische elementen, zoals het 

roerstaafje in het reservoir, de elektronische klep en de ventilator van de stappenmotor, 

alsmede het signaal van de druksensor en de 'home'-schakelaar. 

De werking van het pompgedeelte is in figuur 5.2 verduidelijkt. De pomp bestaat uit een 

aluminium zuiger in een acrylaat cylinder. De zuiger wordt m.b.v. een schroefdraad door een 

stappenmotor aangedreven. Aan beide zijden van de cylinder bevinden zich openingen 

waardoor de compartimenten in de cylinder kunnen worden gevuld of geleegd, al naar 

gelang de bewegingsrichting van de zuiger. Een elektronische klep zorgt ervoor dat de 

uiteindelijke stroming dezelfde richting houdt wanneer de zuiger van omloopszin wisselt. 

Het (maximale) slagvolume tussen twee omkeringen van de zuiger is 480 ml. 

Wanneer een nieuwe golfvorm (waarbij constante stroming als een bijzondere golfvorm 

wordt opgevat) wordt ingesteld, beweegt de zuiger, voordat met pompen wordt aangevangen, 

met een gedefinieerde constante snelheid (die niet gelijk hoeft te zijn aan het ingestelde 

debiet) naar het referentiepunt ('homing'). Dit referentiepunt bestaat uit een elektrische 

schakelaar, die door de zuiger wordt ingedrukt wanneer deze de wand van de cylinder 

bereikt, zie figuur 5.2. Vervolgens wordt de zuiger een aantal mm verplaatst en begint het 

pompen met de ingestelde golfvorm. Wanneer de ingestelde golfvorm niet wordt veranderd, 

wordt de switch van het referentiepunt (ook bij meerdere omkeringen van de zuiger) niet 

meer gebruikt. 

De beweging van de zuiger vanaf het referentiepunt wordt (in dit verslag) aangeduid als de 

heengaande beweging (aangeduid met H in figuur 5.2), terwijl de beweging naar het 

referentiepunt als teruggaand wordt beschouwd (T in figuur 5.2). 
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Om een overbelasting van de pomp te voorkomen is voor de uitgang van de pomp een 

druksensor opgenomen. Een overdruk kan optreden wanneer bijvoorbeeld een slang los 

schiet (met afsluitbaar koppelstuk) of wanneer het ingestelde debiet te groot is voor de (te 

dunne) buizen. 

De van het fantoom terugkerende vloeistof wordt in een reservoir opgevangen, waardoor de 

luchtbellen, die eventueel in het systeem aanwezig zijn, worden ingevangen en naar de 

buitenwereld afgevoerd. Door het reservoir wordt tevens een laag-weerstand-afsluiting van 

het systeem verkregen, zodat door de terugkerende vloeistof geen invloed kan worden 

uitgeoefend op de werking van de pomp. 

kabel I kabel 11 

r-------i -----------------------------------:-----~--:-:::---:--~~-:-:----::-::-::-:-----------pg pomp 

' : ' ' : ' : ' . 

I _. , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

van fantoom 

\ 
: ::;.:::· '•' :"Chroefdraad ,,,,,,, .. . 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

: zelf afsluitende 
: kleppen 

zuiger I 
naar fantoom 

H 
: klep 
: referentiepunt , 
~ ................... ------------------------------------------------------------------------------------~ 

Figuur 5.2 Schematische weergave van het interne deel van de digitaal programmeerbare pomp. Aan de 
linker zijde is de acrylaal cylinder met zuiger weergegeven. De klep zorgt voor een unieke 
stromingsrichting, onafhankelijk van de beweging van de zuiger. De behuizing van de pomp 
bestaat uit een aluminium (niet-magnetisch) deksel. Kabel I verzorgt de aansturing en het 
vermogen van de stappenmotor, terwijl kabelll dient voor de besturingssignalen van o.a. de 
elektronische klep en de druksensor. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de heengaande beweging van de zuiger (H), vanaf het 
referentiepunt, en de teruggaande beweging (T). 

In de oorspronkelijke versie van de pomp, zoals deze door de fabrikant was aangeleverd, 

dienden messing koppelingen voor de bevestiging van de interne slangen. Deze blijken 

echter langzaam door de hoge pH-waarden van de gebruikte vloeistof (pH ::= 9) te oxyderen. 
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Daarom is besloten om alle koppelingen in de pomp te vervangen door plastic koppelingen 

(EM-Technik, van Eyle & Ruygers, Rotterdam), die niet aangetast worden. 

Tevens zijn de aanzienlijk compliante slangen (binnendiameter = 5 mm) in de pomp 

vervangen door een starre polyamide uitvoering (12 x 8 mm) (EM-Technik, van Eyle & 

Ruygers, Rotterdam), zodat demping van de geproduceerde golfvorm zo veel mogelijk wordt 

vermeden. Door de grotere interne diameter van de verbindingstukken wordt tevens een 

weerstandverlaging bereikt. 

5.3 Fantoom + aanvoerslangen 

5.3.1 Aanvoerslangen 

De verbinding tussen de pomp en het fantoom wordt tot stand gebracht met slangen of 

roestvrij stalen buizen. Voor constante stroming zal de aanvoerslang weinig invloed op het 

geproduceerde debiet hebben. Voor pulsatiele stroming is het echter van belang dat de 

golfvorm op de plaats van de MR meting zo goed mogelijk overeenkomt met de 

geprogrammeerde golfvorm. Daartoe moeten de aanvoerslangen zo kort en star mogelijk zijn 

(zie model van Skidmore, paragraaf 4.4), opdat de looptijd van de drukgolf en de demping 

van de golfvorm worden geminimaliseerd. 

Om de invloed van het magneetveld op de werking van de pomp te voorkomen, is het 

volgens de fabrikant noodzakelijk om de pomp op minstens 2 meter van de (afgeschermde) 

magneet (1.5 Tesla) te plaatsen, waardoor een compromis ten aanzien van de lengte van de 

aanvoerslang moet worden gemaakt. 

Voor constante stroming is de invloed van de aanvoerslang minimaal en wordt een flexibele, 

met nylon vezels versterkte PVC slang (14 x 8 mm) met een lengte van 4 à 5 meter gebruikt. 

Voor pulsatiele stroming wordt als aanvoerslang een configuratie toegepast, die voor het 

grootste gedeelte bestaat uit drie roestvrij stalen buizen van 1 meter lengte en met een 

binnendiameter van 8 mm. De verbinding tussen deze stukken wordt tot stand gebracht met 

zo kort mogelijke met nylon versterkte PVC slang (14 x 8 mm). Een alternatief voor deze 

configuratie is een starre nylon slang (10 x 8 mm) (EM-Technik, van Eyle & Ruygers, 

Rotterdam) van 5 meter. 

De afvoerslang bestaat, ongeacht de soort stroming, uit nylon versterkte PVC slang (14 x 

8 mm) met een lengte van 5 meter. 

Voor de verbinding tussen slangen - fantoom en slangen - pomp dienen zelf afsluitende 

koppelstukken (1!4" PLC series, CPC, van Eyle & Ruygers, Rotterdam). Wanneer de 

koppelstukjes uit elkaar worden gehaald, sluiten ze zich automatisch, waardoor verlies van 
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fantoomvloeistof wordt voorkomen. Hierdoor wordt het verwisselen van buizen en slangen 

aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt de totale opstelling meer gebruikersvriendelijk. 

De koppelstukken zijn star doorgekoppeld en hebben een groot open lumen (3/8" tubing), 

waardoor ze geen significante invloed op de geproduceerde golfvorm hebben. 

5.3.2 Fantoom 

Aangezien commercieel geen adequaat MR flow fantoom te verkrijgen was, is zelf een 

fantoom ontworpen en in de werkplaats gemaakt. Het gebruikte MR fantoom voor flow 

metingen, bestaat uit een acrylaat cylinder met een diameter van 15 cm en een lengte van 

30 cm, zie figuur 5.3. Hierin kunnen drie buizen met een buitendiameter van 20 mm worden 

geplaatst m.b.v. commercieel verkrijgbare polyamide kabelwartels (Hatenboer), waarbij een 

rubber 0-ring zorgt voor een waterdichte afsluiting. 

De afmetingen van het fantoom zijn zodanig, dat voor de MR flow metingen de knie-spoel 

als ontvangstspoel kan worden gebruikt, waardoor een 5 maal betere SNR wordt verkregen 

dan wanneer met de body spoel wordt gemeten. 

De cylinder wordt gevuld met een (stationaire) vloeistof, zodat er in het fantoom naast 

stromende vloeistof (in de buizen) ook stationaire vloeistof voorkomt. Hierdoor kan in elke 

flow meting de mate van de snelheidsoffset (t.g.v. eddy currents) worden nagegaan. In het 

stationaire gedeelte is de werkelijke snelheid immers gelijk aan nul. 

De wand van de buizen, waar de vloeistof doorheen stroomt, wordt zo dun mogelijk 

uitgevoerd om susceptibiliteits-artefacten te minimaliseren. Dit is vooral voor de buizen met 

de kleinste diameter belangrijk. 

De bovenkant van de cylinder is voorzien van een waterdicht afneembaar deksel, zodat ook 

grotere fantomen (dan de buizen met buitendiameter van 20 mm) in de cylinder geplaatst 

kunnen worden. 

Op één van de kabelwartels kan een kraan worden gemonteerd, zodat het fantoom eenvoudig 

kan worden geleegd en gevuld. Hierdoor kunnen m.b.v. de kabelwartels de buizen eenvoudig 

verwisseld worden. 
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~0-ring 

buis van 20 mm 
buitendiameter 

afneembaar deksel 

150 

Figuur 5.3 Schematische weergave vanfantoom met drie kabe/wartels, waarmee buizen waterdicht kunnen 
worden bevestigd. Als voorbeeld is in de onderste kabelwartel een buis met een buitendiameter 
van 20 mm geplaatst. De afdichting in de kabelwartel wordt met een rubber 0-ring 
bewerkstelligd, zoals in de figuur is aangegeven (links-boven). 

5.3.3 Buizen 

De in dit onderzoek gebruikte buizen hebben een lengte van 50 cm en een binnendiameter 

variërend tussen 0.5 en 18 mm, zoals vermeld in tabel5.1. De inlooplengte van de buizen 

(bij maximaal debiet van 40 ml/s) is 71.4 cm. Dit geldt voor alle buizen, doordat de 

inlooplengte slechts evenredig is met het debiet door de buis. Bij een constante snelheid is de 

inlooplengte echter afhankelijk van de diameter van de beschouwde buis, volgens 

vergelijking (4.6). 

Door de afsluitbare kleppen wordt de stroming zodanig verstoord dat minstens de 

inlooplengte nodig is om een volledig ontwikkeld snelheidsprofiel te verkrijgen. 

De MR flow meting vindt meestal in het midden van de buis plaats, zodat de beschikbare 

'inlooplengte' gelijk is aan 25 cm. 

Opgemerkt wordt dat deze studie gericht is op debietmetingen en niet op spatiële 

snelheidsprofielen, zodat deze lengte van de buizen voldoet. Wanneer wel snelheidsprofielen 

worden beschouwd, kunnen langere buizen gebruikt worden. 

De buizen met een binnendiameter tussen 3 en 18 mm zijn van acrylaat en hebben een 

wanddikte van 1 mm (Vink, Didam). De tolerantie op de binnendiameter is± 1.5%. De 
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buizen met een diameter kleiner dan 3 mm zijn van glas gemaakt en hebben een zo dun 

mogelijke wanddikte (Pistauer, Best). De tolerantie op deze binnendiameter is± 0.2 mm. 

Bij de glazen buizen wordt de gewenste diameter (met de dunne wanddikte) slechts in het 

midden van de buis over een lengte van een aantal centimeters bereikt, aangezien de buizen 

anders te fragiel worden. Het overige deel van de buis heeft een binnendiameter van 6 mm 

en een wanddikte van 1 mm. 

Ook hier wordt de opmerking gemaakt dat deze studie met name op debietmetingen en 

minder op snelheidsprofielen is gericht, zodat de exacte binnendiameter van de buis niet zo 

relevant is als wanneer bijvoorbeeld de gemeten gemiddelde snelheid in de buis wordt 

vergeleken met de te verwachten gemiddelde snelheid. Als in de toekomst snelheidsprofielen 

worden beschouwd kan een zodanige lengte van de buis worden gekozen dat tussen het 

begin van de buis en de meetplaats minstens 71.4 cm resteert ( = inlooplengte van de buis bij 

maximale flow Qset = 40 ml/s ). 

De buizen met diameter kleiner dan 18 mm worden in een acrylaat buis met buitendiameter 

van 20 mm (20 x 18 mm) bevestigd, figuur 5.4, waardoor de buitendiameter van elke buis 

gelijk is. Het verwisselen van de buizen wordt hiermee aanzienlijk vereenvoudigd, doordat 

de afsluitringen van de kabelwartel dezelfde maat hebben voor alle buizen. 

De buizen met een binnendiameter < 10 mm worden met twee polyamide ringen tussen de 

binnen- en buitenbuis ondersteund, zodat doorbuiging wordt voorkomen. De ringen zijn 

hierbij ver van het meetvlak verwijderd. 

500 

ring met 2 vulgatenh 

slangentule 

PVC slang (14 x 8 mm) 

Figuur 5.4 Principeschets van de gebruikte buizen met binnendiameter kleiner dan 18 mm.ln de binnenbuis 
stroomt de verpompt fantoomvloeistof., terwijl in het compartiment tussen de twee concentrische 
buizen als referentie stationaire fantoomvloeistof aanwezig is. In deze schematische weergave is 
als voorbeeld op de linker slangentule een PVC slang bevestigd. 
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De ruimte tussen de twee concentrische buizen is gevuld met (stationaire) fantoomvloeistof. 

Het vullen en legen van deze tussenruimte geschiedt door vulgaten die met een nylon bout en 

een rubber 0-ring worden afgesloten. Een voorbeeld van een FFE/M- en een PCA/P van een 

buis met een binnendiameter van 5 mm is in figuur 5.5 gegeven. 

FFE/M PC AlP 

Figuur 5.5 Het FFE/M- en PCA/P-beeld van de buizen met een diameter van 5 mm. Deze buizen zijn 
concentrisch in buizen van 18 mm geplaatst, waarbij de tussenruimte is gevuld met stationaire 
vloeistof (snelheid= 0). Rond de buizen van 18 mm is ook stationaire vloeistof aanwezig. Het 
drempel-filter is bij deze meting uitgeschakeld, waardoor de (acrylaat) wanden in het PCA!P
beeld als 'peper-en-zout' ruis wordt weergegeven. De donkere vlekken in de rechter buitenbuis in 
het FFEIM beeld worden veroorzaakt door de aanwezigheid van luchtbelletjes. 

straal a diameterD oppervlakte van spatieel gebruikte Re- Womersley 

inmm inmm doorsnede in mm2 gemiddelde bereik (l 

snelheidsbereik 

in cm/s 

9 18 254 0- 16# 0-960 14 

5 10 79 0- 51# 0- 1700 7.9 

3 5 20 0- 204# 0-3400 3.9 

2 3 7.0 o- 5oo* 0-5000 2.3 

1 2 3 o- 5oo* 0-3333 1.6 

0.5 1 0.8 o- 500* 0-1667 0.8 

0.3 0.5 0.2 o- 500* 0-833 0.3 

Tabel 5 .1 Overzicht van de gebruikte buizen met bijbehorende oppervlakte van de doorsnede, het 
snelheidsbereik en het maximale Reynolds- en Womersley-getal (uitgaande van de viscositeit van 

de UHDC-vloeistof: fJ = 3 mPa·s). Het Womersley-getal a is berekend voor eenfrequentie van 
1.17 Hz, overeenkomend met een hartslag van 70 slagen per minuut. 

# Het gebruikte snelheidsbereik wordt voor de buizen met diameter ~ 5 mm beperkt door het 
maximaal instelbare debiet van de pomp (namelijk 40 mils). 

* Voor de buizen < 5 mm is de maximaal gemeten snelheid gelimiteerd door de maximaal 
instelbare snelheidsgevoeligheid Ve~~e· Deze is namelijk gelijk aan 1000 cmls, zodat (bij een 
parabolisch snelheidsprofiel) de maximale spatiële gemiddelde snelheid 500 cmls is. 
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5.3.4 Fantoomvloeistof 

In het fantoom komt zowel stationaire als stromende vloeistof voor. Bij de keuze van de 

gebruikte vloeistoffen is getracht deze dezelfde eigenschappen te geven als de 

corresponderende materialen in vivo, wat betekent dat de stationaire vloeistof in het fantoom 

dezelfde eigenschappen heeft als (spier-)weefsel en de stromende vloeistof dezelfde 

eigenschappen als bloed. Voor MRI houdt dit in dat de vloeistoffen dezelfde relaxatietijden 

T1 en T2 hebben: T1 "" 1.0 sen T2 ""0.30 s. Voor de stromende vloeistof geldt als additionele 

voorwaarde dat de viscositeit van de vloeistof in dezelfde orde grootte dient te liggen als die 

van bloed: Tl= 4 mPa·s, de UHDC viscositeit is Tl= 3 mPa·s 

Bij de pomp is een zogenaamde 'blood-mimicking' vloeistof geleverd, in het vervolg 

aangeduid met UHDC-vloeistof, die de boven gespecificeerde eigenschappen heeft. Tevens 

is de vloeistof 'blood-mimicking' voor ultrageluid wat betreft de deeltjesdichtheid, waardoor 

het mogelijk is om in een correlatie studie MR flow metingen met ultrageluid metingen te 

vergelijken. Verder heeft de vloeistof dezelfde eigenschappen als bloed voor röntgenstraling, 

wat betreft de absorptiecoëfficiënt 

De UHDC-vloeistof wordt als stromende vloeistof in het fantoom gebruikt. 

Als stationaire vloeistof wordt een andere vloeistof genomen, namelijk een oplossing van 

MnCh in water. Deze vloeistof is transparant in tegenstelling tot de UHDC-vloeistof (donker 

groen), zodat eventuele bellen in de buizen van het fantoom zichtbaar zijn. Ook zijn de 

relaxatietijden van een oplossing van MnCh in water beter in de hand te houden. 

5.4 MRI - scanner 

Voor de MR flow metingen is een Philips ACS-NT 1.5 Tesla gebruikt met Release 4.1 

software. De algemene werking van zo'n scanner is in paragraaf 2.5 beschreven. 

In de meetopstelling ter evaluatie van MR flow metingen (t.b.v. dit verslag) wordt de body

spoel als zendspoel en de knie-spoel als ontvangstspoel gebruikt. Hierdoor wordt een vijf 

maal betere SNR verkregen dan wanneer de body-spoel ook als ontvangst spoel zou worden 

gebruikt. 

De evaluatie van sommige parameters (zoals bij de reconstructie filters) is met een 'patch

file' uitgevoerd. Dit is experimentele software, die ingebouwd wordt op de (basis-) 

besturingssoftware van de MRI - scanner, waardoor extra functionaliteit wordt verkregen. De 

gebruikte pateh-files bij de verschillende onderdelen worden in hoofdstuk 6 verder 

toegelicht. 
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Triggering 

Bij de pulsatiele, getriggerde flow metingen wordt het trigger-signaal (als gesimuleerd ECG) 

door het besturingsgedeelte van de pomp geleverd. Dit wordt als TIL-signaal (tussen 0 en 

5 V) door de filterbox van de RF-kamer gevoerd en kan op twee manieren als ECG-signaal 

aan de scanner aangeboden (zie ook figuur 5.1): 1) indirect, via de normale ECG versterker, 

2) direct, zonder ECG versterker, via een speciale kabel die het TIL trigger signaal 

rechtstreeks in de MR machine voert. 

De (temporele) plaats van het ECG in de geprogrammeerde golfvorm kan willekeurig 

worden gekozen. Met het trigger-signaal kunnen zowel retrospective als prospective 

getriggerde opnamen worden gemaakt. 

Gated Sweep voor constante stroming 

Gedurende de tijd, dat de zuiger omkeert, vindt er een verstoring van de verpompte stroming 

plaats. Door een 'gated sweep' techniek toe te passen, zie figuur 5.6, kan de acquisitie 

zodanig worden ingericht dat deze niet plaatsvindt als de zuiger van omloopszin wisselt. 

Het besturingsgedeelte van de pomp geeft namelijk een trigger-puls wanneer de zuiger van 

bewegingsrichting omkeert. Hierop kan, analoog aan de triggering met het ECG-signaal, 

voor constante stroming getriggerd worden op de omkering van de zuiger. 

Software-matig kan dit slechts opgelost worden m.b.v. een patch-file, aangezien anders geen 

hartfrequentie lager dan 30 slagen per minuut kan worden ingesteld. Bij een maximaal debiet 

van 40 ml/s en een slagvolume van 480 ml is de maximale omkeerfrequentie gelijk aan 5 Hz. 

Dit kan worden verhoogd door het slagvolume kleiner te maken. 
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omkerin1 van de zuiger 

I 

omkering van de zuiger 

l. 

Trigger 

Flow 

Gate 

Acquisitie 

Fase 
codering 

1 Interval tussen twee omkeringen van de zuiger 
minimaal 12 seconden ... 

:. -------Verstoring van constante flow ----l_ 
~ t.g.v. zuigeromkering; ±!seconde ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 . 
: : 
: 

Figuur 5.6 Toepassing van een gated sweep techniek voor de meting van constanteflow waardoor de invloed 
van de zuiger wordt geëlimineerd. Als ECG-signaal wordt nu een trigger-signaal gebruikt, dat 
een puls geeft als de zuiger omkeert van bewegingsrichting. Het effect van de omkering van de 
zuiger op de geproduceerde stroming is een tijdelijke verstoring (±1 sec) wand de constante flow. 
De acquisitie vindt slechts plaats gedurende een bepaald tijdsinterval, de zogenaamde gate
width, die door de gebruiker kan worden opgegeven. In de tijd dat geen acquisitie plaatsvindt, 
wordt er een 'steady state' behouden, wat met dunne lijnen is aangegeven op de acquisitie
indeling. Daarbij worden de verschillende snelheidsgevoeligheden voor elk ky--profiel direct 
achter elkaar gescand (aangegeven met-zen +z). In dit voorbeeld worden in 'linear' mode 9 ky-
profielen in één hartslag gemeten ('sweep' door k-ruimte). 

5.5 Verwerking meetdata 

De met het MR systeem gemeten snelheidsinformatie, weergegeven in een faseverschil beeld 

PCA/P, wordt off-line bewerkt op een Sun (Spare station IPX). Hiervoor wordt het Prototype 
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Flow Analysis Package gebruikt, dat ontwikkeld is door het Laboratorium voor Klinische en 

Experimentele Beeldbewerking (Rob van der Geest o.l.v. Hans Reiber) in het Academisch 

Ziekenhuis Leiden (AZLKEB). 

In dit software pakket worden gelijktijdig zowel het FFE/M- als het PCA/P-beeld van de 

gewenste studie ingelezen en gedisplayed. Wanneer de vaten klein zijn t.o.v. het beeld kan 

worden gezoomd (maximaal met 400% ). Een voorbeeld van het display window van dit 

software pakket is weergegeven in figuur 5.7. 

Figuur 5.7 Display Window van het flow analyse pakket op het SUN workstation. Links boven is het 
snelheids beeld (PCA/P) beeld zichtbaar, terwijl rechts-boven het bijbehorende modulus 
(FFE!M) beeld staat. In deze grote 'viewports' is slechts een bepaalde (geselecteerde) hart
fase zichtbaar, maar onder in het beeld zijn alle hartfases zichtbaar. 

Om de afmetingen van het vat aan te geven, wordt een contour (meestal Region Of Interest 

(ROl) genoemd) gelijktijdig in beide beelden getekend. Hierdoor kan optimaal gebruik 

worden gemaakt van de beschikbare informatie uit beide beelden. In deze fantoomstudie zijn 
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de wanden van de buizen uitgevoerd in acry laat, waardoor in het faseverschil beeld op deze 

plaats random ruis pixels worden afgebeeld (indien het drempel-filter wordt uitgeschakeld). 

In het magnitude beeld (FFE/M) zijn deze wanden als zwart weergegeven, zodat de 

dimensies van de wand eenvoudiger bepaald kunnen worden. 

De bepaling van een contour kan ofwel automatisch uitgevoerd worden m.b.v. een 

contourdetectie algoritme ofwel manueel door de punten aan te geven waardoor het contour 

getekend dient te worden. Een combinatie is ook mogelijk. 

Het contourdetectie algoritme is gebaseerd op een minimale kosten algoritme69, waarbij een 

minimale kosten matrix wordt bepaald op grond van de afgeleide van de beeldintensiteit over 

een lijn loodrecht op het getekende model contour. Op basis van deze matrix en de door de 

gebruiker ingestelde settings van het contourdetectie algoritme wordt een contour bepaald. 

Van het getekende contour wordt een aantal grootheden berekend, namelijk de oppervlakte 

van en het aantal pixels in het contour, de gemiddelde snelheid met bijbehorende 

standaarddeviatie, de maximale en de minimale snelheid en het debiet met bijbehorende 

standaarddeviatie. Deze data kunnen in een file worden opgeslagen. 

Voor scans met meerdere hartfasen (tijdpunten) worden gelijktijdig alle hartfasen ingelezen. 

De contourdetectie wordt, analoog als bij een enkele opname, voor iedere hartfase 

afzonderlijk uitgevoerd, zodat de eventuele beweging van de vaatwand gedurende de 

hartslag kan worden gevolgd. In deze studie worden echter slechts starre buizen beschouwd. 

Met de uit de afzonderlijke contouren bepaalde gegevens kan een grafiek worden verkregen 

van het debiet of de spatieel gemiddelde snelheid als functie van de tijd nadeR-top van het 

ECG-signaal. Ook deze data worden naar een file weggeschreven. 

Tevens is het mogelijk om een snelheidsprofiel over een lijn door het vat te bepalen. Hiertoe 

worden door de gebruiker twee punten aangegeven waartussen het profiel geplot dient te 

worden. De functionaliteit van een profiel is in het pakket hetzelfde als van een contour, 

zodat profielen bij getriggerde opnamen naar andere hartfasen kunnen worden gekopieerd en 

in een file worden bewaard. 

De off-line verwerking van de meetdata zorgt voor een meer nauwkeurige bepaling van de 

afmetingen van het vat, doordat een grotere flexibiliteit aanwezig is voor de bepaling van de 

contouren. 

Met het software pakket is het, in tegenstelling tot de produktsoftware op een MRI-scanner, 

mogelijk om de gegevens van een getekend contour op te slaan in een text file, zodat deze 

data gemakkelijk in een spreadsheet programma (zoals bijvoorbeeld Deltagraph for 

Macintosh voor dit verslag) verder kan worden gebruikt. 
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6 Methoden 

6.1 Algemeen 

Bij de validatie van de MR flow metingen wordt gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 5 

beschreven experimentele opstelling. In het fantoom bevinden zich in alle experimenten twee 

buizen met gelijke diameter, waarbij deze zodanig met elkaar zijn verbonden dat de stroming 

in beide buizen tegengesteld van richting is, zie figuur 5.1. Hierdoor is (voor constante 

stroming) een interne validatie mogelijk, doordat het debiet door beide buizen gelijk dient te 

zijn. Bij alle experimenten wordt een 1.5 Tesla MRI-scanner gebruikt. 

In dit hoofdstuk is de volgende indeling aangehouden 

6.2 Meetopstelling 
6.3 Reconstructie filters 
6.4 Partial Volume Effecten 
6.5 Statistische Fouten 
6.6 Reproduceerbaarheid MR flow meting 
6.7 MR flow meting, constante stroming 
6.8 Speciale Technieken (Partial Echo en Halfscan) 
6.9 Prospective versus Retrospective triggering 
6.10 Nieuwe Scan Technieken (EPI en TFE) 

6.1.1 Constante stroming 

Opstelling 

Voor een MR flow meting van constante stroming dient als aanvoerslang een nylon 

versterkte PVC slang met een lengte van 7 meter en een binnendiameter van 8 mm 

(paragraaf 5.3.1). Als afvoerslang wordt eenzelfde slang van 5 meter gebruikt. 

De stromende spins hebben een tijd in de orde van een aantal malen (± 3 x ) de longitudinale 

relaxatietijd T 1 nodig om zich naar het hoofdmagneetveld Bo te richten, wat voor de UHDC

vloeistof <T1 =1 s)een tijd van 3 x 1 = 3 s inhoudt. Daarom wordt vlak voor het fantoom een 

lus met totale lengte van 2 meter in de aanvoerslang gelegd, zodat de spins gedurende 2.5 s 

(Qset = 40 ml/s) zich naar het hoofdveld kunnen richten. 
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Protocol 

De flow metingen worden in principe met één standaard-sequentie uitgevoerd, waarvan het 

protocol is opgenomen in appendix B. 

In deze studie wordt slechts stroming loodrecht door één plak (through-plane) beschouwd, 

waardoor de oriëntatie van de plak altijd transversaal is. 

Aangezien ghosting (bijvoorbeeld t.g.v. de pulsatiliteit van de stroming) optreedt in de 

preparatierichting, wordt deze in de Anterior-Posterior (AP) richting genomen. Hierdoor 

overlapt eventuele ghosting van de ene buis de andere niet, maar komt buiten het fantoom te 

liggen. 

Als ontvangstspoel wordt de kniespoel gebruikt. 

De flow meting is gebaseerd op de Phase Contrast-techniek, waarvoor twee acquisities met 

verschillende snelheidsgevoeligheden worden uitgevoerd. In deze studie wordt een verdeling 

van snelheidsgevoeligheden van '-1/2' en '+ 1/2' gebruikt (i.p.v. bijvoorbeeld '0' en '1 '), wat 

wordt bereikt door in het protocol de parameter Flow Compensation =yes te kiezen. 

Hiermee worden de metingen minder gevoelig voor eventuele pulsatiliteiten in de stroming. 

De snelheidsgevoeligheid Vene wordt voor elke meting afzonderlijk ingesteld en zo klein 

mogelijk gekozen, zodat nog juist geen 'phase wrap' optreedt. 

De echotijd TE wordt geminimaliseerd door in het Scan Protocol TE = shortest (resulterend 

in TE= 11 ms) te kiezen waardoor intravoxel defasering zo veel mogelijk wordt uitgesloten. 

De repetitietijd TR wordt, evenals de echotijd TE, zo kort mogelijk genomen: TR = 19 ms. 

Als spatiële scan parameters wordt een Field OF View (FOV) van 200 x 200 mm2 en een 

Scan Matrix van 256 x 256 gebruikt, waardoor de in-plane resolutie (= resolutie in het 

meetvlak) gelijk is aan 0.78 x 0.78 = 0.61 mm2. 

De plakdikte is 7 mm, waardoor voor de totale voxelafmeting resulteert 0. 78 x 0. 78 x 7 = 4.3 

mm3. 

Voor een betere SNR worden twee middelingen genomen (n = 2). 

De saturatie van spins wordt bepaald door het aantal ontvangen RF-pulsen en de flip hoek 

die wordt gebruikt17. Instromende spins ontvangen slechts één RF-puls wanneer aan 

vergelijking (6.1) wordt voldaan. 

V~~ 
TR 

80 

(6.1) 



6Methoden 

Wanneer v groter is dan het quotiënt van de plakdikte !J.z en de repetitietijd TR zullen de 

spins, die de plak binnen stromen, slechts één RF-puls ontvangen gedurende de tijd dat ze 

zich in de plak bevinden. Voor dit protocol komt dit neer op een snelheid van 7 mm /19 ms = 
36 cm/s. 

Om voor alle metingen (ook met lage snelheden) dezelfde flip hoek te kunnen gebruiken 

wordt de flip hoek gelijk aan 20• gekozen, zodat de stromende spins, met snelheden lager 

dan 36 cm/s, nog signaal teruggeven, evenals het stationaire materiaal. 

Bij de reconstructie wordt het (ruis) drempel-filter (paragraaf 3.5.2) uitgeschakeld om 

invloed hiervan te voorkomen. Het LPC-filter (paragraaf 3.5.1) wordt voor buizen~ 10 mm 

gebruikt met een window grootte van 60 mm, terwijl voor buizen van 18 mm een window 

grootte gelijk aan 120 mm wordt toegepast. De verklaring hiervoor wordt in paragraaf 6.3.2. 

gegeven. 

Om de invloed van de omkering van de zuiger op het verpompte debiet uit te sluiten, kunnen 

de flow metingen zodanig gesynchroniseerd worden met de zuigerbeweging, dat slechts 

acquisitie plaats vindt tijdens de heengaande beweging van de zuiger (gedefinieerd als de 

beweging vanaf het referentiepunt). Dit wordt bereikt door de MR meting met Manual Start 

te starten, wanneer visueel is vastgesteld dat de heengaande beweging is ingezet. Voor het 

standaard protocol kan bij debieten groter dan 30 ml/s de acquisitie niet meer tot de 

heengaande beweging van de zuiger worden beperkt, aangezien de tijd, die de zuiger één 

kant op beweegt, gelijk is aan het volume van de cylinder (480 ml) gedeeld door het debiet 

(wat in het geval van Qset = 40 ml/s dus neerkomt op 12 s). Daar een ongetriggerde MR flow 

meting met het standaard protocol 19 seconden in beslag neemt, kan dit slechts worden 

bereikt voordebieten ~ 20 ml/s. Voordebieten tussen 20 en 40 ml/s wordt (om de acquisitie 

tot de heengaande beweging te beperken) i.p.v. 2 middelingen slechts 1 middeling toegepast, 

waardoor voor de overige parameters ook bij deze instellingen het standaardprotocol kan 

worden aangehouden. De scantijd wordt bij 1 middeling gelijk aan 9 s. 

Bovenbeschreven protocol wordt in alle metingen met constante stroming gebruikt, tenzij 

anders vermeld. 

Presentatie meetdata 

Bij de interpretatie van de meetdata wordt in het algemeen gekeken naar de verhouding 

tussen het met MR gemeten debiet QMR en het werkelijke debiet Qbs· zoals dat wordt 

afgeleid uit een Bucket-and-Stopwatch test (uiteengezet in paragraaf 6.2.2), QMR 
Qbs 
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Deze verhouding wordt uitgezet tegen de gevarieerde parameter, waarbij een range van 

afwijkingen van± 10% wordt beschouwd, resulterend in een y-as van 0.9 tot 1.1. 

6.1.2 Pulsatiele stroming 

Opstelling 

De MR flow metingen aan pulsatiele stroming worden met een configuratie, bestaande uit 3 

roestvrij stalen buizen, als aanvoerslang uitgevoerd. De verbindingen tussen alle stukken is 

geminimaliseerd om demping zo veel mogelijk te voorkomen (paragraaf 5.3.1). Er wordt 

geen lus in de aanvoerslang gelegd zoals bij constante stroming het geval is, aangezien het 

netto debiet bij pulsatiele stroming veellager is (karakteristiek 5 ml/s) en de stromende spins 

hierdoor voldoende tijd hebben om zich naar het hoofdveld te richten. 

Voor deze metingen worden slechts buizen met een binnendiameter van 18 mm gebruikt, 

zodat bij een lage spatiële resolutie reeds voldoende pixels in de doorsnede van het vat 

aanwezig zijn. Hierdoor kan de scan tijd voor een nauwkeurige flow meting worden beperkt 

(paragraaf 7.4). 

Protocol 

De MR flow meting van pulsariele stroming wordt met één standaard protocol (Appendix B) 

uitgevoerd, dat grotendeels gelijk is aan het protocol voor constante stroming. Slechts de 

afwijkingen m.b.t. dit protocol worden in onderstaande beschrijving gegeven. 

Wat betreft de spatiële resolutie wordt met een FOV = 200 mmeneen Scan Matrix van 128 

x 128, een in-plane resolutie van 1.56 x 1.56 = 2.44 mm2 bereikt. Deze resolutie is voor 

buizen met binnendiameter van 18 mm voldoende voor een nauwkeurige flow meting. 

De TE en TR worden geminimaliseerd, waardoor TE= 6 ms en TR = 14 ms (bij de gebruikte 

lage resolutie). 

Bij getriggerde flow metingen (paragraaf 3.6) wordt voor verschillende fasen (tijdpunten) in 

de hartslag een faseverschil beeld gemeten. De temporele resolutie, uitgedrukt in het aantal 

gemeten hartfasen (tijdpunten) kan (binnen een bepaald bereik) willekeurig worden gekozen. 

Elke getriggerde meting heeft een maximaal aantal hartfasen, waarbij met een prospective 

getriggerde FFE meting karakteristiek 64 hartfasen gemeten kunnen worden en met een 

retrospective getriggerde FFE meting 36 hartfasen. Wanneer minder hartfasen worden 

gereconstrueerd levert dit echter geen tijdwinst op. Om meer dan het tijdpunten (dan 

maximaal mogelijke) te kunnen meten, moet het scan protocol worden aangepast. 
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Om de fysiologische golfvorm van grote arteriën te karakteriseren, blijkt een tijdresolutie 

van minimaal 30 ms noodzakelijk70. Bij een gemiddelde hartslag van 70 slagen per minuut 

(RR-tijd = 857 ms) komt dit neer op minstens 29 hartfasen (tijdpunten) per hartslag. Bij een 

lagere hartfrequentie dienen meer tijdpunten gemeten te worden. 

Voor deze studie worden verschillende pulsatiele golfvormen gebruikt met een frequentie 

rond 70 slagen per minuut, waarbij 36 hartfasen worden gemeten, zodat de tijdresolutie 

gelijk is aan 857 I 36 = 24 ms. Hiermee is aan bovenstaande voorwaarde ter karakterisering 

van de golfvorm ruimschoots voldaan. 

Het protocol, zoals in bovenstaande alinea's is beschreven, wordt voor alle pulsatiele 

metingen aangehouden, tenzij anders vermeld. 

Presentatie meetdata 

Voor de interpretatie van de resultaten van de getriggerde MR flow metingen aan pulsatiele 

stroming wordt de verhouding tussen het met MR gemeten debiet QMR en de ingestelde piek 

systolische waarde Qpiek beschouwd. Deze verhouding, QMR , wordt uitgezet tegen de tijd na 
Qpiek 

deR-top van het gesimuleerde ECG-signaal (in ms). 

6.2 Meetopstelling 

6.2.1 Fantoomvloeistof 

De fantoomvloeistoffen, zowel stromend als stationair, dienen dezelfde relaxatietijden T 1 en 

T2 te hebben als de corresponderende materialen in vivo, namelijk T1 "., 1.0 sen T2 "., 0.30 s. 

Als stromende vloeistof wordt de UHDC-vloeistof gebruikt, zie paragraaf 5.3.4, terwijl de 

stationaire vloeistof bestaat uit een oplossing van MnCh in water. 

Leidingwater heeft een T1 "., 1.9 sen T2 "., 1.1 s (afhankelijk van de verontreinigingen), maar 

door hieraan MnCh toe te voegen kunnen de relaxatietijden worden verlaagd. 

Voor verschillende concentraties MnCl2 wordt een kleine hoeveelheid aangemaakt, waarvan 

vervolgens de T 1 en T 2 worden bepaald. Als basis dient een geconcentreerde oplossing van 

0.101 M MnCh in leidingwater, aangemaakt door een hoeveelheid vast 4.95 gram MnCh·4 

H20 toe te voegen aan 250 ml leidingwater. De hoeveelheden met de verschillende 

concentraties worden verkregen door het eindresultaat van iedere verdunning m.b.v. een 

pipet verder te verdunnen. Uit het bepaalde verband kan de concentratie MnCl2 worden 

afgeleid die nodig is om de gewenste relaxatietijden te bereiken. Als stationaire vloeistof in 

het fantoom wordt een oplossing met deze concentratie gebruikt. 
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Voor de bepaling van de relaxatietijden wordt in het algemeen een mixed sequentie gebruikt, 

bestaande uit een multi-echo Spin Echo (SE) interleaved met een multi-echo Inversion 

Recovery (RE)71. Om tijd te besparen wordt op de huidige systemen een Turbo-Mix 

gebruikt, met een dual echo TSE-sequentie in combinatie met een IR-TSE sequentie (TR SE 

= 800 ms, TR IR = 2260 ms, 1 e TE = 54 ms, 2e TE = 150 ms, TI = 500 ms, Turbo-factor = 

16, NSA = 2, Matrix= 128 * 128). 

Voor de UHDC-vloeistof worden de relaxatietijden T1 en T2 door toevoegen van MnCh 

veranderd, zodat ze met de gewenste waarden overeenkomen, namelijk die van bloed. 

Hierbij dient de aangemaakte geconcentreerde oplossing MnCh als basis. Tevens wordt 

nagegaan of door toevoeging van MnCh een neerslag-reactie optreedt. 

Over het verband tussen de relaxatietijden T 1 en T 2 en de concentratie MnCl2 kan opgemerkt 

worden dat de reciproke relaxatietijden, de zogenaamde relaxatie-ratio's R1 en R2 (R1 = 1{1'1 

en R2 = 1ff2 ), een lineair verband vertoont met de opgeloste concentratie MnCh1·72,73, zoals 

weergegeven in vergelijking (6.2). Dit model wordt met het voor de UHDC-vloeistof 

gevonden verband vergeleken. 

R 1 = R 1,0 + r1 . c 

R2 =R2,o+r2 ·c 
(6.2) 

waarin Rt,O en R2,0 (1/s) respectievelijk de oorspronkelijke relaxatie-ratio's R1 en R2 van het 

oplosmiddel voorstellen. r1 en r2 zijn de relaxiviteiten van de opgeloste stof (1/(s·mM)) en c 

de concentratie (mM) van de opgeloste stof. 

Voor de UHDC-vloeistof (stationair) wordt nagegaan hoe groot de T2* is door voor een 

echotijd TE= 10, 20, 30 en 40 ms en een constante TR = 100 ms de signaal-intensiteit bij 

een constant ruisniveau te fitten aan een exponentiële functie. Als referentiewaarde geldt de 

T 2 * van bloed :::= 70 ms. 

6.2.2 Calibratie van de pomp bij constante stroming 

Om een interne validatie mogelijk te maken, waarbij het met MR gemeten debiet <2MR wordt 

vergeleken met het verpompte debiet, is het noodzakelijk om de pomp te calibreren en de 

reproduceerbaarheid op korte en lange termijn na te gaan. Ook dient onderzocht te worden of 

de perifere weerstand invloed heeft op de nauwkeurigheid van het verpompte debiet. 

Voor constante stroming wordt dit met een 'Bucket-and-Stopwatch' test beschouwd. I.p.v. 

het verpompte volume te meten wordt echter de massa van het verpompte volume met een 

Mettier-balans (Mettler PE 3600, Toledo B.V., Tiel) bepaald en omgerekend naar een 
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volume. Voor deze laatste berekening is nauwkeurig de dichtheid van de vloeistof bepaald. 

Door met een stopwatch het tijdsinterval te meten, waarin het volume wordt verpompt, kan 

het gemiddelde debiet Qbs worden gevonden. De calibratie wordt op twee manieren 

uitgevoerd, namelijk metdeCalibratie-optie en met de Constant-mode. 

De verpompte vloeistof in dit experiment is de UHDC-vloeistof. 

Calibratie - optie 

Allereerst wordt met de functie Calibrate in het user-interface van de pomp een gedefinieerd 

volume (maximaal 480 ml) verpompt met een bepaald debiet. 

Voor verschillende instellingen van de pomp wordt onderzocht of het debiet, gemeten direct 

aan de uitgang van de pomp, en het ingestelde debiet met elkaar overeenkomen. Ook wordt 

het verloop op langere termijn bepaald, waarbij beschouwd wordt of de voorgeschiedenis 

van de pomp (stilstand of uur pompen) belangrijk is. Tenslotte wordt onderzocht of de 

belasting van de pomp invloed heeft op het verpompte debiet. Dit wordt bereikt door de 

meting niet direct aan de uitgang van de pomp te verrichten, maar de vloeistof eerst via de 

lange slangen door het fantoom met buizen (10 mm) te laten stromen. 

Constant- mode 

Een tweede manier om de pomp te calibreren is om de normaal gebruikte Constant - mode te 

gebruiken. Er kan nu een groter volume worden verpompt, zodat de metingen voor de 

groteredebieten nauwkeuriger worden. Immers, het maximale slagvolume van de pomp is 

480 ml, wat voor een flow van 40 ml/s betekent dat slechts gedurende 12 s kan worden 

gemeten. Bij bovenstaand experiment is het totaal verpompte volume typisch 3 liter per 

meting. Een gevolg hiervan is echter wel dat de zuiger bij een meting een aantal malen (5 à 

6) van bewegingstichting zal veranderen. 

De tijdmeting begint wanneer de verpompte hoeveelheid vloeistof een gedefinieerde 

ondergrens (uitgedrukt in gewicht) passeert, en eindigt wanneer een gedefinieerde 

bovengrens wordt doorkruist. Het massaverschil tussen deze twee limietwaarden gedeeld 

door het tijdsinterval tussen de twee doorkruisingen en de dichtheid van de vloeistof, levert 

het geïntegreerde gemiddelde debiet Qbs op. De uitstroom opening van de gebruikte slang is 

zodanig dat geen luchtbellen aanwezig zijn. De slang is vrij van het meetglas waarmee de 

massa meting wordt uitgevoerd. 

Ook wordt een calibratie uitgevoerd gedurende de tijd dat de zuiger slechts in één richting 

beweegt, zodat de omkering van de zuiger geen invloed op het verpompte debiet heeft. De 

meting wordt vanaf het begin van de heengaande beweging (vanaf het referentiepunt) 
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gestart. Dit is slechts uitgevoerd voor debieten ~ 25 rnl/s, aangezien anders de tijdmeting te 

onnauwkeurig wordt. 

De meting wordt zodanig uitgevoerd dat de meting gelimiteerd wordt doordat ofwel het 

volurne gelijk is aan 480 rnl (= slagvolurne van de pomp) ofwel de meettijd 5 minuten 

bedraagt. 

Deze situatie is analoog aan een MR flow meting, waarbij de meting is gesynchroniseerd met 

de zuigerbeweging. 

Invloed van omkering van de zuiger 

Om de invloed van de omkering van de zuiger op het geproduceerde (gemiddelde) debiet te 

bestuderen, wordt voor de instellingen, Qset = 5, 20 en 40 rnl/s, het aantal omkeringen van de 

zuiger per gedefinieerd volurne gevarieerd. Dit wordt bereikt door het slagvolurne te 

variëren. Het verpompte volurne is hierbij karakteristiek 3 liter. 

Heen- en teruggaande beweging van zuiger 

Uit ervaringen met andere UHDC-systernen (Chris Bakker, AZU) blijkt dat de stroming van 

de heengaande beweging van de zuiger en de teruggaande verschillend is (paragraaf 5.2). 

Daarom is onderzocht of in dit pompsysteem tevens een verschil optreedt tussen de heen- en 

teruggaande stroming. Bij een constante stroming van 10 rnl/s duurt het 50 seconden voordat 

de zuiger van de ene zijde van de cylinder naar de andere is bewogen. In deze tijd kan een 

MR flow meting worden uitgevoerd. Door alternerend een meting uit te voeren voor de 

heen- en teruggaande beweging, wordt onderzocht of een significant verschil tussen de 

bewegingsrichtingen optreedt. Tijdens de metingen staat de pomp continu aan en verandert 

de configuratie en plaats van de meting niet. 

6.2.3 Pulsatiele golfvorm 

Invloed koppelingen en aanvoerslang op geproduceerde golfvorm 

Dit experiment is uitgevoerd op het moment dat de cornpliante slangen in het interne deel 

van de pomp nog niet (geheel) vervangen waren. De resultaten dienen dan ook slechts voor 

een vergelijking tussen de parameters die binnen het experiment zijn gevarieerd. 

Koppelingen 

Voor de gebruikersvriendelijkheid worden voor de verbindingen met de slangen zelf 

afsluitende koppelstukken gebruikt, zoals in paragraaf 5.3.1 uiteen is gezet. De invloed van 
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deze koppelstukken op de geproduceerde golfvorm wordt beschouwd voor een blokgolf 

(Qpiek = 40 ml/s) en buizen met diameter 18 mm. Drie situaties worden onderzocht, namelijk 

één zonder aanwezigheid van koppelstukken, één met 4 paren zogenaamde High Flow (HF) 

koppelstukken (met extra grote doorstroomopening) en één met 8 paren 1!4" serie (PP) 

koppelstukken, zoals beschreven in paragraaf 5.3.1. De koppelstukken worden in serie 

geschakeld vlak voor de uitgang van de pomp. De meetopstelling blijft verder bij alle 

metingen hetzelfde. 

Aanvoerslang 

Zoals in paragraaf 4.4 is uiteengezet, wordt de golfvorm in een elastische buis door een 

aantal eigenschappen bepaald, waarvan de compliantie een belangrijke parameter is. Bij de 

metingen kunnen een aantal aanvoerslangen worden gebruikt. Om kwalitatief na te gaan met 

welke aanvoerconfiguratie de geprogrammeerde golfvorm het meest nauwkeurig kan worden 

gereproduceerd wordt voor een drietal aanvoerconfiguraties de geproduceerde golfvorm 

gemeten. Aangezien geen andere modaliteit beschikbaar was om de golfvorm van de 

stroming te bepalen, wordt een (prospective) getriggerde MR flow meting gebruikt volgens 

het standaardprotocol. 

aanvoerslang benaming beschrijving 

1 roestvrij staal configuratie bestaande uit 3 stukken van ieder 1 meter 

roestvrij stalen buis met binnendiameter van 8 mm. De 

verbindingsslangen zijn zo kort mogelijk gemaakt. 

2 roestvrij staal+ slang 0 5mm dezelfde configuratie als bij aanvoerslang 1, plus een in 

serie geschakelde PVC slang van 3 meter met diameter 

5mm. 

3 slang 0 8 mm + slang 0 5 mm PVC slang van 5 meter met diameter van 8 mm plus PVC 

slang van 3 meter met diameter van 5 mm. 

Tabel6.1 De verschillende aanvoerconfiguraties voor het onderzoek naar de invloed van de aanvoerslang 
op de geproduceerde golfvorm .. 

Pulsresponsie van het pompsysteem 

Dit gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd met starre interne buizen in de pomp. De 

resultaten van dit onderdeel zijn dus niet vergelijkbaar met het vorige onderdeel. Een 

vergelijking van de winst, die is gemaakt door de buizen in het interne deel van de pomp te 

vervangen, is echter wel te maken. 
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De pulsresponsie van het gehele pompsysteem wordt voor buizen met een diameter van 18 

mm, Qpiek = 30 ml/s en een hartfrequentie van 70 slagen per minuut gemeten. De 

geprogrammeerde golfvorm heeft de vorm zoals afgebeeld in figuur 7.12. Ook wordt voor 

een Carotis-golfvorm de geprogrammeerde en de gemeten golfvorm met elkaar vergeleken 

(Qpiek = 30 ml/s, bij een hartfrequentie van 71 slagen per minuut). 

6.2.4 SNR verandering door aanwezigheid van het pompsysteem 

Er wordt onderzocht in hoeverre de SNR van een MR meting wordt beïnvloed door de 

werking van het pompsysteem. De metingen worden uitgevoerd met als fantoom een fles 

gevuld met een CuS04-oplossing (Tl = 389 ms en T2 = 322 ms bij Bo = 1.5 T); als 

ontvangstspoel wordt de knie-spoel gebruikt. In het FFE/M, gemeten volgens het standaard 

protocol voor flow metingen van constante stroming, wordt de SNR bepaald door de 

intensiteit van het signaal S te meten in het fantoom en de ruis als standaarddeviatie (SD) in 

de achtergrond. 

Voor vier configuraties zoals beschreven in tabel 6.2 wordt de SNR bepaald. 

Configuratie Situatie 

1 Pomp- en besturingsgedeelte zijn beide binnen de RF-kamer. 

De deur van de RF-kamer is gesloten. 

2 Het pompgedeelte staat binnen de RF-kamer; het besturingsgedeelte erbuiten (in de 

console ruimte). 

De besturingskabeis tussen beide delen worden via de deur in de RF-kamer 

doorgevoerd. 

3 Het pomp- en besturingsgedeelte zijn buiten RF-kamer (in de console ruimte). 

De slangen tussen pomp en fantoom worden dooi: de deur in RF-kamer doorgevoerd. 

4 Het pompgedeelte staat binnen de RF-kamer; het besturingsgedeelte buiten de RF-kamer 

(in de console ruimte). 

De kabels worden via de filterbox van de RF-kamer doorgevoerd; de deur van de RF-

kamer is gesloten. 

Tabel 6.2 Beschrijving van de beschouwde configuraties bij het onderzoek naar de invloed van het 
pompsysteem op de SNR van de MR meting. 

In configuratie 4 wordt het besturingsgedeelte buiten de RF-kamer geplaatst, waarbij de 

besturingskabeis naar het pompgedeelte door de filterbox van de RF-kamer worden gevoerd. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 5 wordt de pomp via twee kabels aangestuurd, één voor de 

aansturing van de stappenmotor, één voor de overige elektrische componenten, zoals 

ventilatie, schakelen kleppen e.d. Voor de filtering van de signalen wordt in de filterbox van 
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de RF-kamer standaard Butterworth- filters gebruikt, die schematisch zijn weergegeven in 

figuur 6.1. Belangrijk is dat de afkapfrequentie van het filter hoog genoeg is om voldoende 

hoogfrequent signaal door te laten, maar lager dan de systeemfrequentie (fsys = 64 MHzbij 

Bo = 1.5 T), aangezien anders storingen worden gegenereerd. 

Voor de aansturing van de elektrische componenten wordt een filter met condensatoren van 

250 nF gebruikt, zodat de afkapfrequentie van dit filter rond 100 kHz ligt. 

Voor de aansturing van de stappenmotor, die zelf wordt aangestuurd met een frequentie van 

een aantal honderden kHz, wordt door dit filter te veel hoogfrequent signaal weggefilterd. 

Hiervoor is een filter met condensatoren van 18 nF gebruikt, waarvan het 3 dB-punt rond 2 

MHz ligt. 

L 
I u 

-~-c 

I 
c 

Figuur 6.1 Schematische voorstelling van een Butterworth -filter. I stelt het ingangs-signaal voor, U het 
uitgangs-signaal. 

Bij het onderzoek naar de invloed van het pompsysteem op de SNR worden verder (voor de 

vier bovenbeschreven configuratie) verschillende fasen van pompen onderscheiden, zoals 

weergegeven in tabel 6.3. 

6.3 Reconstructie filters 

6.3.1 Eddy currents 

Eén van de foutenbronnen in de Phase Contrast techniek is de snelheidsoffset t.g.v. eddy 

currents. Om de grootte van deze fouten af te schatten, wordt een aantal metingen gedaan 

met een zogenaamd bodyfantoom (een platte acrylaat cilinder met diameter 50 cm en hoogte 

20 cm) gevuld met een standaard CuS04-oplossing (T1 = 389 ms en T2 = 322 ms bij Bo = 1.5 

T). In het fantoom is slechts stationaire vloeistof aanwezig, zodat theoretisch de snelheid in 

het faseverschil beeld (PCA/P) in het gehele fantoom nul is. 
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Fase Situatie 

1 Systeem staat geheel uit, ontkoppeld van de netspanning. Deze fase wordt als referentiepunt 

gebruikt. 

2 Systeem aan netspanning, maar pomp en besturingsgedeelte staan nog steeds uit. 

3 Monitor van besturingsgedeelte wordt aangezet. 

4 Besturingsgedeelte wordt ingeschakeld; pomp staat nog steeds uit. 

5 Pomp werkt met een constante flow CQmek = 40 mVs). 

6 Pomp werkt met een pulsatiele flow (femoralis golfvorm, Qpiek = 40 mVs, Hartfrequentie= 71 

slagen per minuut). 

7 Pomp wordt op 2 meter van opening van de magneet geplaatst met stroming als in fase 6. 

8 Besturingsgedeelte wordt op 2 meter van opening van de magneet geplaatst met stroming als in 

fase6. 

Tabe/6.3 Beschrijving van de beschouwde fasen bij het onderzoek naar de invloed van het pompsysteem op 
de SNR van de MR meting. 

Het fantoorn wordt in verschillende oriëntaties gebruikt, narnelijk transversaal, coronaal, 

sagittaal en in een 45" geanguleerde stand. De plak doorsnijdt het fantoorn met maximale 

oppervlakte. De snelheidscodering staat altijd loodrecht op de plakoriëntatie. 

De metingen worden uitgevoerd voor de twee mogelijke preparatierichtingen. 

In de meet (x)- en preparatierichting (y) wordt over een lijn het spatiële verloop van de 

fasefout t.g.v. eddy currents bepaald en aan een tweedegraads polynoom gefit. De verkregen 

coëfficiënten co, c1 en c2 worden uitgezet voor de verschillende oriëntaties, preparatie- en 

profielrichtingen. 

Ook wordt de snelheidsgevoeligheid V ene gevarieerd tussen 1 en 1000 crn/s om te bepalen 

welke invloed deze parameter heeft. De oriëntatie en de preparatierichting worden zoals in 

het standaardprotocol genomen, narnelijk respectievelijk transversaal en AP-richting. 

Evenals in het vorige gedeelte wordt over een lijn in de x- en y-richting een profiel bepaald 

waaraan een tweedegraads polynoom wordt gefit. 

6.3.2 LPC-filter 

De fasefouten in het faseverschil beeld t.g.v. eddy currents worden automatisch tijdens de 

reconstructie van de faseverschil beelden gecorrigeerd met het Local Phase Correction 

(LPC)- algoritme, waarvan de werking is beschreven in paragraaf 3.5.1. 
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De grootte van het window waarover de fasefout wordt geschat is instelbaar via de 

Reconstruction Control Parameter: LPC window size. In de software van Release 3 is deze 

geformuleerd in pixels, in Release 4 en volgende, in een fysieke afstand in mm. 

Voor verschillende buizen, binnendiameter 5, 10 en 18 mm, wordt bij een constante 

stroming van respectievelijk 5, 30 en 20 ml/s de invloed van de grootte van het LPC window 

bepaald. 

Handmatige correctie vanfasefouten 

Voor een aantal debieten, variërend tussen 1 en 40 ml/s, wordt voor een buis van 18 mm 

binnendiameter een vergelijking gemaakt tussen de werking van het LPC-filter 

(LPC window size = 120 mm) en de situatie waarin de fasefouten handmatig worden 

gecorrigeerd. Dit laatste geschiedt door in het niet gecorrigeerde faseverschil beeld rond het 

beschouwde vat een viertal ROI's te tekenen en de fasefout in het vat af te schatten als het 

gemiddelde van de getekende ROI's. 

Om de mate van verandering van de beide correcties te valideren wordt tevens het fasebeeld 

zonder correctie voor eddy currents beschouwd. 

Werking van LPC filter zonder stroming 

Om te onderzoeken welke fasefouten worden gevonden wanneer geen stroming in het 

fantoom aanwezig is, worden drie ROI's in het fantoom gemeten als functie van de LPC 

window size . De snelheidsgevoeligheid V ene is gelijk aan 60 cm/s. 

Nieuwe LPC-filter 

Bij de verbeterde versie van het LPC-filter wordt na de reconstructie van het faseverschil 

beeld een tweede iteratie gedaan, waarbij de informatie van de eerste 'iteratie' wordt gebruikt. 

Gebieden, waar stroming aanwezig is, worden bij de tweede iteratieslag niet meegenomen in 

de correctie, waardoor de fout geïntroduceerd door de stroming zelf wordt geëlimineerd. 

Voor een buis met diameter 18 mm wordt voor een stroming van 20 ml/s beschouwd of het 

nieuwe LPC- filter een verbetering oplevert t.o.v. het oude filter. Dit kan worden nagegaan 

door de verhouding tussen QMR I Qbs uit te zetten tegen de LPC window size. Bij een 

verbetering zal de eindwaarde bij een kleinere LPC window size worden bereikt. 

LPC-filter in getriggerde metingen, individuele correctie 

Bij getriggerde metingen kan bij de reconstructie van de faseverschil beelden gekozen 

worden ofwel voor een individuele correctie van de hartfasen (tijdpunten) voor fasefouten 
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geïnduceerd door eddy currents, ofwel voor een correctie waarbij dit slechts voor de eerste 

hartfase wordt uitgevoerd, zie paragraaf 3.4.2. 

Voor een Carotis golfvorm (HF= 72 slagen per minuut, Qpiek = 30 ml/s) wordt zowel voor 

een retrospective als een prospective getriggerde meting onderzocht wat de invloed van het 

gebruik van individuele correctie is bij getriggerde metingen. Hiertoe wordt zowel een 

reconstructie met als zonder individuele LPC correctie gemaakt en wordt het verschil tussen 

deze twee beschouwd. 

6.3.3 Drempel-filter 

De wand van buis, waarin de stroming wordt gemeten, is gemaakt van acrylaat. Hierdoor 

bevat de wand in het faseverschil beeld random ruis pixels, die door het drempel-filter 

worden weggefilterd, zie paragraaf 3.5.2. Voor vier verschillende contouren met groter 

wordend oppervlakte wordt onderzocht in hoeverre het drempelfilter invloed heeft op het 

gemeten debiet. Het kleinste contour valt volledig binnen het vat, zodat geen voxels uit de 

wand worden ingesloten. De andere contouren zijn buiten het kleinste contour getekend, 

zodat steeds meer voxels uit de wand worden ingesloten. Het laatste contour omsluit de 

gehele buis, wand plus stromende vloeistof. 

Dit wordt uitgevoerd voor een meting met constante stroming gelijk aan 10 ml/s en een buis 

van 3 mm. 

De drempel hoogte wordt gevarieerd m.b.v. een 'patch-file'. Dit geschiedt met de 

zogenaamde drempelfilter factor, waarbij de hoogte van de drempel gelijk is aan de 

gemiddelde magnitude van de achtergrondruis (in het FFE/M beeld) plus de drempelfilter 

factor maal de standaardafwijking in de achtergrondruis. Een drempelfilter factor gelijk aan 

-1 geeft daarbij de situatie aan dat er geen werking is, terwijl een factor gelijk aan 6 de 

huidige software implementatie voorstelt. 

6.4 Partial Volume Effecten 

Een belangrijke foutenbron bij MR flow metingen is het partial volume effect, zoals 

beschreven in paragraaf 3.7.1. De invloed van dit effect wordt met twee experimenten 

onderzocht, namelijk door de resolutie (voxelgrootte) in het meetvlak te variëren en door de 

snelheidscodeer-richting t.o.v. de stroming te anguleren. 

6.4.1 Voxelgrootte 

Om de invloed van partial volume effecten op de gemeten flow na te gaan wordt voor buizen 

met binnendiameter van 18, 10, 5, 3 en 1 mm, het aantal pixels in de doorsnede van het vat 

gevarieerd. Hiertoe wordt de voxelgrootte in het meetvlak gewijzigd door bij een vast FOV 

92 



6Methoden 

de Scan Matrix te veranderen, terwijl de plakdikte een constante waarde van 7 mm heeft. De 

stroming in de buizen wordt zodanig gekozen dat de gemiddelde snelheid gelijk is aan 30 

cm/s, waardoor een Vene = 60 cm/s kan worden gebruikt. De verhouding QMR I Qbs wordt 

als functie van het aantal voxels per diameter uitgezet (berekend volgens de formule A = 
1/4·1t·D2, waarin A de oppervlakte van het vat voorstelt). 

6.4.2 Angolatie 

Als de snelheidscodeerrichting van de flow meting t.o.v. de stroming-as wordt geanguleerd 

is het gemeten debiet theoretisch gelijk aan het werkelijke debiet, zie paragraaf 3.7 .1, waarbij 

aangenomen wordt dat het meetvlak oneindig dun is. In werkelijkheid heeft de afgebeelde 

plak een eindige dikte, die in de orde van een aantal mm ligt. Hierdoor vindt er t.g.v. partial 

volume effecten een overschatting van de gemeten flow plaats die toeneemt met de 

plakdikte. 

Om het effect van de angulatie van de geselecteerde plak t.o.v. de stroming te onderzoeken, 

wordt voor een aantal angulaties en tweetal plakdikten, 5 en 10 mm, de invloed van de 

partial volume effecten op het gemeten debiet, de maximale en gemiddelde snelheid bepaald. 

Hiervoor wordt een buis van 10 mmeneen stroming van 30 ml/s gebruikt. De angulatie a 

wordt om de AP- en LR-as uitgevoerd, maar ook een dubbele angulatie wordt beschouwd. 

De hoeken zijn zowel positief als negatief en variërend van o·, 5", 10", 15", 30" tot 45". 

6.5 Statistische Fouten 

In paragraaf 3. 7 is een model beschreven, waarmee de statistische fout in een MR snelheid

en flow meting kan worden afgeschat. De twe.e parameters die invloed hebben op deze 

statistische fout zijn de SNR en de snelheidsgevoeligheid V ene· Om te verifiëren of het 

geschetste verband overeenstemt met de werkelijkheid worden de volgende experimenten 

uitgevoerd. 

Door de plakdikte te variëren wordt de SNR verandert, waardoor tevens kan worden 

nagegaan of het gemeten debiet beïnvloed wordt door de grootte van de plakdikte. 

Een verandering in SNR kan ook bereikt worden door het aantal middelingen n te variëren. 

Dit heeft echter als nadeel dat er veellanger gemeten dient te worden, waardoor de acquistie 

van de data niet meer beperkt kan blijven tot de heengaande beweging van de zuiger. Als de 

SNR bijvoorbeeld met een factor 20 moet worden gevarieerd, duurt de meting 400 maal 

langer, wat voor het standaard protocol neerkomt op meer dan 2 uur. 

In dit experiment wordt daarom de plakdikte gevarieerd om de SNR te veranderen, waarbij 

de scantijd nagenoeg gelijk blijft. 
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6.5.1 Plakdikte 

Aangezien de SNR evenredig is met de plakdikte, zie vergelijking (2.33), is de statistische 

fout van de snelheid in de achtergrond, bij het gelijk blijven van de overige scan parameters, 

omgekeerd evenredig met de plakdikte. 

Voor verschillende plakdikten, variërend van 1, 2, 5, 10, 15 en 20 mm, worden met een buis 

van 5 mm MR flow metingen uitgevoerd met een constante stroming 10 ml/s. 

De metingen worden gesynchroniseerd met de zuigerbeweging, waarbij slechts data wordt 

geacquireerd tijdens de heengaande beweging van de zuiger. 

De statistische fout in de snelheidsmeting wordt bepaald in de achtergrond, zodat geen 

invloed van het parabolisch profiel wordt verkregen; de snelheidsgevoeligheid Vene bij deze 

meting was 30 cm/s. 

Tevens wordt onderzocht voor een buis van 5 mm met constante stroming van 10 ml/s of de 

plakdikte invloed heeft op het gemeten debiet QMR· Dit onderzoek wordt herhaald voor 

buizen van 18 mm bij een constante stroming van 15 en 20 ml/s. Het drempel-filter wordt 

uitgezet. 

6.5.2 Snelheidsgevoeligheid V ene 

De statistische fout in een snelheidsmeting is evenredig met de V ene. zie formule (3.16). Om 

te onderzoeken of dit verband inderdaad wordt gevonden, wordt voor verschillende waarden 

van de Vene. namelijk Vene= 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 crn/s, de statistische 

fout in de achtergrond bepaald. De plakdikte is 7 mm, terwijl geen stroming door de buizen 

gaat. 

Ook wordt onderzocht in hoeverre een te groot gekozen Vene het gemeten debiet QMR 

beïnvloed. Hiertoe wordt ~RI Qset berekent voor verschillende verhoudingen Vene I VMR· 

Het ingestelde debiet wordt gevarieerd van Qset = 1, 5, 10 en 30 ml/s, overeenkomend met 

snelheden V set, mean van respectievelijk 1.3, 6.4, 12.7, en 38.2 cm/s. 

V ene wordt zodanig gevarieerd dat Vene I V MR de waarden van 2, 3, 4, 5, 10, 20 , 50 en 100 

doorloopt. Vanwege het parabolische profiel is de maximale snelheid in het vat immers twee 

keer zo groot als de gemiddelde snelheid V MR. waardoor de grafiek begint bij de verhouding 

Vene I VMR = 2. 
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6.6 Reproduceerbaarbeid MR flow meting 

Om de reproduceerbaarbeid van een MR flow meting na te gaan, wordt een flow meting 

volgens het standaardprotocol een aantal malen herhaald voor een buis met diameter 18 mm 

en een constante stroming van 20 ml/s. Er wordt een tiental clusters gemeten, elk bestaande 

uit vijf aaneensluitende metingen, waarbij tussen de clusters een uur verschil zit. 

Tussen cluster 1 t/m 4 en cluster 5 t/m 7 bevindt zich een tussentijd van een week. Cluster 8 

t/m 10 wordt een maand later gemeten. Bij deze laatste clusters (8 t/m 10) is de acquistie 

gesynchroniseerd met de zuigerbeweging 

6. 7 MR flow meting, constante stroming 

Voor een aantal buizen, namelijk met binnendiameter 1, 3, 5, 10 en 18 mm, wordt het met 

MR gemeten debiet gecorreleerd met het ingestelde debiet. Als waarde voor het ingestelde 

debiet wordt de waarde genomen die verkregen is met de calibratie met de bucket-and

stopwatch test. 

De snelheidsgevoeligheid wordt zo klein mogelijk gekozen, zodat er nog net geen phase 

wraps optreden. 

Verder wordt het standaardprotocol aangehouden, zoals vermeld in appendix B . 

De ingesteldedebieten die worden doorlopen zijn: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, 

20.0, 30.0 en 40.0 ml/s. 

6.8 Speciale Technieken 

6.8.1 Partial Echo 

Bij een buis van 18 mmeneen constante flow van 15 ml/s (Vene= 14 cm/s) wordt de partial 

echo factor gevarieerd: 0.550, 0.625, 0.750, 0.825 en 1.000. Ook wordt een opname gemaakt 

met full echo. De partial echo factor geeft aan hoeveel van de gemeten echo wordt 

bemonsterd. Een factor van 1.0 betekent dat de gehele echo bemonsterd wordt, terwijl een 

factor van 0.50 een percentage van 50% voorstelt. 

De invloed van de partial echo factor wordt zowel op het gemeten debiet als op het 

snelheidsprofiel in de x-richting beschouwd. 

De acquisitie van de data wordt m.b.v. Manual Start gesynchroniseerd met de 

zuigerbeweging. Er wordt slechts gedurende de heengaande beweging van de zuiger 

gemeten. 
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6.8.2 Halfscan 

Voor een constante stroming 5 ml/s (Vene= 14 crn/s) en een buis van 18 mm wordt de Half 

Scan factor gevarieerd: 0.550, 0.625, 0.750, 0.825 en 1.000. Ook wordt een opname 

gemaakt zonder Half Scan. De Half Scan factor geeft (analoog aan de partial echo factor) aan 

hoeveel van de gemeten echo wordt bemonsterd. Een factor van 1.0 betekent dat de gehele k

ruimte bemonsterd wordt, terwijl een factor van 0.50 een percentage van 50% voorstelt, zie 

paragraaf 3. 7 .2. 

De invloed van de Halfscan factor wordt zowel op het gemeten debiet als op het 

snelheidsprofiel in de y-richting beschouwd. 

De acquisitie van de data wordt m.b.v. Manual Start gesynchroniseerd met de 

zuigerbeweging. Er wordt slechts gedurende de heengaande beweging van de zuiger 

gemeten. 

6.9 Prospective versus Retrospective triggering 

Voor een aantal golfvormen (Carotis-, Femoralis-, Delta- en Blok-golfvorm) wordt 

onderzocht of er een verandering in gemeten golfvorm optreedt qua amplitude en fase. Voor 

alle golfvormen worden buizen met een binnendiameter van 18 mm gebruikt, terwijl een 

frequentie van 72 slagen per minuut aangehouden en een piek flow Qpiek = 30 ml/s. Er treedt 

geen variatie in de frequentie op. 

Bij de reconstructie van de faseverschil beelden wordt voor iedere individuele hartfase 

gecorrigeerd voor eddy currents (lndividual Correction = yes). De configuratie met de 

roestvrij stalen buizen dient als aanvoerslang. 

6.10 Nieuwe Scan Technieken 

6.10.1 EPI 

Met Echo Planar Imaging (EPI) kan een aanzienlijke winst worden gemaakt in scantijd t.o.v. 

een FFE-sequentie. Een beschrijving van deze techniek is reeds in paragraaf 3.7.4 gegeven. 

In dit onderdeel wordt nagegaan of met deze techniek betrouwbare debietmetingen kunnen 

worden gedaan. Hiertoe wordt, voor een constante stroming van 20 ml/s en buizen van 

18 mm, de EPI-factor gevarieerd van factor van 1 (geen EPI-, maar een FFE-sequentie), 3, 

5, 7, 11, 15, 19 tot 25. De metingen zijn gesynchroniseerd met de heengaande 

zuigerbeweging. 

De scantijd voor de gewoneFFE meting is 19 seconden, terwijl voor EPI-factoren van 3 en 

hoger de scantijd 8 seconden is. 

96 



6Methoden 

Ook pulsatiele stroming wordt beschouwd. Voor een Delta-golfvorm (met Qpiek = 30 ml/s en 

hartfrequentie= 71 slagen per minuut) wordt in buizen van 18 mm de (temporele) golfvorm 

gemeten. Hierbij wordt de EPI-factor gevarieerd van 3, 5, 9, 15 tot 35, zoals in tabel 6.4 is 

aangegeven. De gemeten golfvormen worden vergeleken met een retrospective getriggerde 

FFE meting met 36 reconstrueerde hartfasen. 

EPI-factor maximaal aantal hartfasen Scan tijd in s. 

(tijdpunten) 

3 24 75 

5 20 46 

9 15 27 

15 9 17 

35 3 9 

Tabel 6.4 Overzicht van de gebruikte EPI1actoren, resulterende temporele resolutie en scan tijd voor de 
getriggerde EPI flow meting. 

6.10.2 TFE 

Een beschrijving van de TFE sequentie is in paragraaf 3.7.3 gegeven. 

Dezelfde Delta-golfvorm als bij de EPI-experimenten wordt beschouwd met dezelfde 

instellingen (Qpiek = 30 ml/s en hartfrequentie= 71 slagen per minuut) en buizen (18 mm). 

In dit experiment wordt het aantal TFE schoten gevarieerd, zoals in tabel 6.5 is uitgezet. De 

gemeten golfvormen worden vergeleken met een retrospective getriggerde FFE meting met 

36 reconstrueerde hartfasen. 

Aantal TFE shots Turbo Factor maximaal aantal hartfasen Scan tijd in s. 

(tijdpunten) 

128 1 64 (in deze meting 36) 217 

42 3 15 71 

25 5 10 43 

16 8 6 28 

8 16 3 14 

Tabel 6.5 Overzicht van het gebruikte aantal TFE schoten, resulterende temporele resolutie en scan tijd 
voorde getriggerde TFEflow meting. 
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7 Resultaten 

7.1 Inleiding 

Bij de bespreking van de resultaten van de verschillende experimenten wordt dezelfde 

volgorde aangehouden als bij de bespreking van de methoden (hoofdstuk 6). 

7.2 Meetopstelling 

7.2.1 Fantoomvloeistof 

Door toevoeging van MnClz worden de relaxatietijden van leidingwater verandert volgens 

het in figuur 7.1 weergegeven verband. Hierin is de concentratie MnClz in millimolair (mM) 

uitgezet tegen relaxatietijden T1 en T2 (ms). 
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Figuur 7.1 Relaxatietijden T1 en T2 (ms) tegen concentratie MnCl2 (mM) met als oplosmiddel leidingwater. 

Voor de stationaire vloeistof wordt in de overige experimenten een oplossing van MnClz in 

water met een concentratie van 0.050 mM gebruikt, zodat T 1 = 1.0 sen T2 = 0.35 s. 

De relaxatietijden van de UHDC-vloeistof blijken niet de gespecificeerde waarden te hebben, 

maar een T1 = 1.2 sen T2 = 0.5 s (gemeten bij Bo = 1.5 Tesla). Deze waarden zijn door 

toevoeging van MnCh verlaagd naar een meer realistische waarde. Hiertoe is eenzelfde 
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experiment gedaan als voor de stationaire vloeistof, maar nu met de UHDC-vloeistof als 

oplosmiddel, figuur 7 .2. 
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Figuur 7.2 Relaxatietijden T1 en T2 (ms) tegen concentratie MnCl2 (mM) met UHDC-vloeistof als 

oplosmiddel. 

Uit bovenstaande grafiek wordt door interpolatie verkregen dat bij een concentratie van 

0.035 mM MnClz in de UHDC-vloeistof de relaxatietijd T1 gelijk is aan 1.0 s. De 

bijbehorende relaxatietijd Tz is 0.38 s 

Het verband tussen de relaxatie ratio's R 1 en Rz staat in figuur 7.3 weergegeven, waarbij 

dezelfde meetpunten zijn gebruikt als in figuur 7.3. 
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Figuur 7.3 Relaxatie-ratio's R1 en R2 (lis) als functie van de concentratie MnCl2 (mM) met de UHDC
vloeidstof als oplosmiddel, met dezelfde meetdata als in figuur 7.2 .. 
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Voor de relaxatie-ratio R1 (1/s) wordt een lineair verband gevonden volgens R1(c) = 4.8·c + 

0.83 waarin c de concentratie MnClz voorstelt in mM, R2 = 0.9996; voor R2 (1/s) geldt 

R2(c) = 8.3·c + 2.4 met R2 = 0.9997. 

Uit deze resultaten volgt dat voor MnClz volgens vergelijking (6.2) geldt fi = 5 (mM·s)-1 en 

f2 = 8 (mM·s)-1. 

Toevoeging van MnCh veroorzaakt voor de onderzochte concentraties, zowel bij 

leidingwater als bij de UHDC-vloeistof als oplosmiddel geen waarneembare neerslagreactie. 

Uit het verband, zoals geschetst in figuur 7.4, kan de T2* van de UHDC-vloeistof worden 

bepaald als het omgekeerde van de helling van de lijn. Deze blijkt 37 ms te zijn. 

~4;----r---+---+--~--~ ........ 
.5 

0 10 20 30 40 50 
TE in ms 

Figuur 7.4 De natuurlijk logaritme van de SNR van de VHDC-v/oeistof als functie van de echotijd TE (in 
ms) (bij een constante TR van 100 ms). Lineaire regressie levert op ln(SNR) = 
-0.0273-TE + 4.97, met R2 = 0.992. 

7.2.2 Calibratie van de pomp bij constante stroming 

De dichtheid van de VHDC-v loeistof blijkt gelijk te zijn aan 1.025·103 kg!m3. 

Calibratie - optie 

De bucket-and-stopwatch test m.b.v. de Calibratie-optie levert de resultaten op, zoals 

vermeld in figuur 7.5. Op de verticale as is de verhouding van het met de Mettier-balans 

gemeten debiet Qbs en het ingestelde debiet Qset uitgezet; op de horizontale as het ingestelde 

debiet Qset in ml/s. 
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Figuur 75 De verhouding Qbs I Qset uitgezet tegen het ingestelde debiet Qset (mils). 

Tussen Meting 1 en Meting 2 bevindt zich een tijdspanne van een aantal weken om te 

onderzoeken of op langere termijn de pomp reproduceert. De metingen zijn direct 

uitgevoerd, zonder dat de pomp lang van te voren gepompt had. De derde meting geeft de 

resultaten weer, nadat de pomp een uur had gepompt en de vierde meting is verricht met een 

grote belasting van de pomp, in vergelijking met de voorgaande metingen (zoals beschreven 

in paragraaf 6.2.2.). 

Constant- mode 

Wanneerdecalibratie van de pomp m.b.v. constante flow wordt gedaan, wordt de volgende 

relatie tussen de verhouding <2MR I Qbs en Qset gevonden, figuur 7 .6. Het verpompte volume 

is hierbij karakteristiek 3 liter. 
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De verhouding Qbs I Qse1 uitgezet tegen het ingestelde debiet Qset (mils). 
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De calibratie m.b.v. Constant - mode, waarbij slechts gemeten wordt gedurende de 

heengaande beweging van de zuiger, levert het volgende verband, zie figuur 7.7. 
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Figuur 7.7 In het linker deel van de figuur is de verhouding Qbs I Qset uitgezet tegen Qse1 (mils). In het 
rechter deel is Qbs (mils) weergegeven als functie van Qset (mils). Lineaire regressie door de 
punten levert op Qbs = 0.979·Qset+ 0.0640 in mils met R2 = 0.99992. 

Invloed van omkering van de zuiger 

Voor Qset = 5, 20 en 40 ml/s is de invloed van de omkering van de zuiger op het gemiddeld 

verpompte debiet in figuur 7.8 aangegeven. 
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103 



7 Resultaten 

Heen- en teruggaande beweging van zuiger 

In figuur 7.9 is ~RI Qbs uitgezet tegen het nummer van de meting, waarbij het eerste 

cluster (meting 0 t/m 4) bestaat uit metingen gedaan gedurende de heengaande beweging van 

de zuiger en het tweede cluster (meting 6 tlm 10) uit metingen voor de teruggaande 

beweging. 
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Figuur 7.9 QMR I Qbs uitgezet tegen nummer meting, waarbij het eerste cluster de meetpunten weergeeft 

tijdens de heengaande beweging en het tweede cluster tijdens de teruggaande. 

Het gemiddelde van de twee clusters is 

heengaande beweging van de zuiger (QMR I Qbs)mean = 0.995 ± 0.006 ml/s 

teruggaande beweging van de zuiger (QMR I Qbs)mean = 0.997 ± 0.004 ml/s 

7 .2.3 Pulsatiele golfvorm 

Invloed van aanvoerslang op de geproduceerde golfvorm 

Koppelstukken 

De responsie voor een aanvoerconfiguratie met verschillende kopppelstukken is in figuur 

7.10 voor de op gaande flank van een blokgolf weergegeven. 
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Figuur 7.10 Responsie op de opgaande flank van een blokgolf voor verschillende koppelstukken, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt naar de situatie zonder koppelstukken, met 4 paren High Flow 
koppelingen (HF), met een groter open lumen, en 8 paren polypropyleen koppelingen (PP). 

Aanvoerslang 

Bij het onderzoek naar de invloed van de aanvoerslang worden resultaten gevonden zoals 

weergegeven in figuur 7 .11. 
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Figuur 7.11 Responsie op Blok-golfvorm voor verschillende aanvoerslang-configuraties, zoals vermeld in 
tabel6.1 .. 
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Pulsresponsie van het pompsysteem 

De gemeten pulsresponsie van het pompsysteem is in figuur 7.12 weergegeven. 
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De met MR gemeten pulsresponsie van het gehele pompsysteem. 

De frequentie waarmee het systeem de evenwichtswaarde bereikt is gelijk aan 5 Hz. 

Voor een carotis golfvorm wordt het verband, zoals weergegeven in figuur 7.13, tussen de 

geprogrammeerde en de met MR gemeten golfvorm gevonden. 
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Figuur 7.13 De met MR gemeten responsie op een geprogrammeerde carotis golfvorm. 
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7.2.4 SNR verandering door aanwezigheid van het pompsysteem 

Voor vier verschillende configuraties (tabel 6.2) wat betreft meetopstelling, zoals beschreven 

in paragraaf 6.2.4, wordt onderzocht in hoeverre de SNR in een MR flow meting wordt 

beïnvloed door de werking van het pomp systeem. In figuur 7.14 is voor de configuraties de 

SNR uitgezet als functie van de fase waarin het pompsysteem (tabel 6.3) verkeert. 
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Figuur 7.14 SNR voor verschillende configuraties (tabel 6.2) uitgezet als functie van de fase van het 
pompsysteem (tabel6.3). 

In het verdere onderzoek wordt de configuratie gebruikt met de pomp binnen de RF-kamer 

en het besturingsgedeelte buiten de RF-kamer. De besturingskabeis worden via de filterbox 

doorgevoerd. 

7.3 Reconstructie filters 

7.3.1 Eddy currents 

De tweede graads curvefit van de fasefout, veroorzaakt door eddy currents, over een lijn in 

het bodyfantoom (voorgesteld als f(x) = co + ct ·x + c2·x2 ) is in figuur 7.15 voor de 

coëfficiënt co uitgezet; de resultaten voor de coëfficiënt ct en c2. zijn voor de 

overzichtelijkheid van dit hoofdstuk naar appendix C verplaatst. Hierbij is onderscheid 

gemaakt naar de verschillende coëfficiënten van de curvefit. De eerste letter van de 

combinatie op de x-as stelt de plak oriëntatie voor: C = coronaal, S = sagittaal, T = 

transversaal en ANG S = 45" geanguleerde oriëntatie. 

De volgende twee letters geven de fysieke richting van de preparatierichting weer: FH = Feet 

- Head, AP = Anterior - Posterlor en LR = Links - Rechts. 
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De laatste letter (x of y) duidt de richting van het getekende profiel aan: x= meetrichting en 

y = preparatierichting. 
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Figuur 7.15 De verhouding co I Vene van de tweede graads curvefit voor verschillende oriëntaties, 
preparatie- en profielrichtingen. 

Voor de afhankelijkheid van de snelheidsgevoeligheid V ene zijn de resultaten voor de 

coëfficiënt co in figuur 7.16 uitgezet; de resultaten voor de coëfficiënt ct en c2. zijn voor de 

overzichtelijkheid van dit hoofdstuk naar appendix C verplaatst. 
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Figuur 7.16 De verhouding co I Vene van de tweedegraads curvefit alsfunctie van de snelheidsgevoeligheid 

Vene· 
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7 .3.2 LPC - algoritme 

De invloed van de LPC window size op het gemeten debiet is in figuur 7.21 weergegeven. 
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Figuur 7.17 In het linker deel van de figuur is de verhouding QMR I Qbs versus LPC window size (mm) 
uitgezet op een verticale as van 0 tot 1.2. In het rechter deel zijn dezelfde meetpunten op een 
verticale as van 0.8 tot 1.1 weergegeven. In de standaard software wordt een LPC window size 
van 60 mm gebruikt.( aangegeven met de gestippelde lijn). 

Het blijkt dat bij een LPC window size van groter of gelijk aan 60 mm het gemeten debiet 

QMR minder dan 5 % van het werkelijke debiet Qbs afwijkt. 

Handmatige correctie vanfasefouten 

Om de werking van het LPC filter te verifiëren worden de debieten, bepaald na correctie met 

het LPC-filter, vergeleken met de situatie zonder correctie en de situatie met manuele 

correctie, zie paragraaf 6.3.2. De resultaten zijn in figuur 7.18 uitgezet. 

109 



7 Resultaten 

1.2 

1.15 

1.1 

CZl 1.05 
~ 
-;::; 1 
e 
Cl 0.95 

0.9 

0.85 

0.8 

0 0 Geen LPC - filter 

• LPC - window = 120 mm 

* Handmatige correctie 
( 

c 11\ 
0 

• ; ' 0 • 
* ~ • (') 

• ( 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Qset in mVs 

Figuur 7.18 Werking van het LPC-filter vergeleken met de situatie zonder filter en de correctie met de hand 
voor verschillende debieten, variërend van 1 tot 40 ml!s. De gebruikte buis heeft een diameter van 
18mm. 

Werking van LPCjilter zonder stroming 

In figuur 7.19 zijn de resultaten uitgezet wanneer de fasefouten gemeten worden in een 

fantoom met stationaire vloeistof als functie van de LPC window size. 
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Figuur 7.19 Bepaling van de snelheid in drie ROJ's in hetfantoom met slechts stationaire vloeistof alsfunctie 
van de LPC window size. De snelheidsgevoeligheid Vene = 60 cmls. 
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Nieuwe LPC - algoritme 

Voor het nieuwe LPC-filter, waarbij een tweede iteratie slag gemaakt wordt, is in figuur 7.20 

de verhouding QMR I Qbs als functie van de LPC window size uitgezet 
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Figuur 7.20 Vergelijking van het oude en het nieuwe LPCjilter, waarbij de verhouding QMR I ~s alsfunctie 
van de LPC window size (in mm) wordt beschouwd. In de standaard software wordt een LPC 
window size van 60 mm gebruikt.( aangegeven met de gestippelde lijn). 

Uit figuur 7.20 blijkt dat bij het nieuwe LPC-filter de juiste waarde bij een kleinere LPC 

window size wordt bereikt dan bij het oude filter. 
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LPC-filter in getriggerde metingen, individuele correctie 

In figuur 7.21 is een vergelijking gemaakt van de temporele golfvorm gemeten met en 

zonder LPC individuele correctie, waarbij onderscheid gemaakt is tussen een prospective en 

een retrospective getriggerde meting (paragraaf 6.3.2). 
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Figuur 7.21 In het linker deel van de figuur staat een gemeten Carotis-golfvorm voor positieve en negatieve 
flow uitgezet voor een prospective getriggerde meting, in het rechter deel voor een retrospective 
getriggerde meting. De getrokken lijn geeft de geprogrammeerde golfvorm weer. 
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7.3.3 Drempel- filter 

In figuur 7.22 is de afhankelijkheid van het drempelfilter uitgezet, waarbij de hoogte van de 

drempel wordt gevarieerd door de drempel filter factor te variëren. 
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Figuur 7.22 Voor vier ROI's wordt de afhankelijkheid van het drempel filter onderzocht. Een drempel filter 
factor van -1 correspondeert met een situatie waarbij het drempelfilter is uitgeschakeld, een 
factor 6 geeft de standaard situatie weer. De oppervlakten van de ROI's zijn in de legenda 

weergegeven in mm2. 

7.4 Partial Volume Effecten 

7.4.1 Voxelgrootte 

In figuur 7.23 is voor buizen met binnendiameter 18, 10, 5, 3 en 1 mm de verhouding QMR I 
Qbs uitgezet tegen het aantal pixels per diameter (berekend volgens de formule A= 1/4·1t·D2, 

waarin A de oppervlakte van het vat voorstelt) 
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Figuur 7.23 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen het aantal pixels per diameter (berekend volgens de 

formule A = 1!4·7r·D2, waarin A de oppervlakte van het vat voorstelt). De binnendiameters D van 
de gebruikte buizen zijn in de legenda gegeven in mm. 
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7 .4.2 Auguiatie 

Het partial volume effect bij een angulatie van de snelheidscodeer-richting t.o.v. de stroming 

is voor een draaiing om de AP-as in figuur 7.24 en 7.25 verduidelijkt. In figuur 7.24 staat de 

verhouding QMR I Qbs uitgezet als functie van zowel de positieve als de negatieve angulatie 

in graden. In figuur 7.25 is de gemiddelde en de maximale snelheid, genormeerd op de 

(gemiddelde, respectievelijk maximale) snelheid bij een angulatie gelijk aan 0 graden, 

weergegeven. 
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Figuur 7.24 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen de angulatie van het meetvlak om de AP-as. De stroming 
is evenwijdig met het hoofd magneetveld. 
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Figuur 7.25 De gemiddelde en de maximale snelheid in de doorsnede van het vat, genormeerd op de snelheid 
bij angulatie gelijk aan 0 •• uitgezet tegen de angulatie van het meetvlak om de AP- as. De 
stroming loopt evenwijdig aan het hoofd magneetveld. De getrokken lijn geeft het theoretisch 
verloop van zowel de maximale als de gemiddelde snelheid, namelijk de cosinus van de angulatie. 
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De figuren voor de angulatie rond de LR-as en de dubbele angulatie vertonen een analoog 

verloop als voor de angulatie om de AP-as, zowel wat betreft de verhouding ~R I Qbs als de 

gemiddelde en maximale snelheid als functie van de angulatie. De figuren zijn voor de 

overzichtelijkheid in appendix C opgenomen. 

7.5 Statistische Fouten 

7.5.1 Plakdikte 

Het verband tussen de SD in V (cmls) en het omgekeerde van de plakdikte (mm-1) is 

weergegeven in figuur 7 .26. Bij een plakdikte van 7 mm is de SNR = 130. 
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Figuur 7.26 Statistischefout (SDv) in de snelheid v (cmls), gemeten als SD in snelheid in stationaire vloeistof, 

uitgezet tegen 1 I plakdikte (mm-1) met een snelheidsgevoeligheid Vene gelijk aan 30 cmls. 

Lineaire regressie door de punten levert de functie SDv = 0.996·(1/plakdikte) + 0.07684 

cm/smet de plakdikte in mm, R2 = 0.994. 

In figuur 7.27 is de verhouding ~R I Qb5 uitgezet als functie van de plakdikte (mm) voor 3 

verschillende metingen. 
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7.5.2 Snelheidsgevoeligheid Vene 

7 Resultaten 

De afuankelijkheid tussen de statistische fout in V (SDv) en de snelheidsgevoeligheid Vene 

zijn in figuur 7.28 weergegeven 
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Figuur 7.28 De SD in V (cmls), gemeten in de achtergrond, uitgezet tegen de snelheidsgevoeligheid Vene· In 
het linker deel van de figuur is de x-as van 0 tot 1000 cmls weergegeven, in het rechter deel tussen 
0 en 200 cmls, waardoordey-as dezelfde is als in figuur 7.30. 

Een lineaire curve fit door de punten levert op SDv = 0.00663·Venc- 0.00629 crn/s met Vene 

in crn/s, R2 = 0.99997. 

In figuur 7.29 is het verband tussen de verhouding ~RI Qbs uitgezet tegen de verhouding 

Vene I VMR· Als x-as is een logaritmische schaal gebruikt. 
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Figuur 7.29 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen Vene I VMR voor verschillende snelheden. Vset is de 
ingestelde, gemiddelde snelheid in het vat in cmls 

7.6 Reproduceerbaarbeid flow meting 

De resultaten van het onderzoek naar de reproduceerbaarheid van een MR flow meting zijn 

in figuur 7.30 en 7.31 uitgezet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen metingen waarbij de 

acquistie willekeurig is gestart en metingen waarbij de acquistie is gesynchroniseerd met de 

zuigerbeweging, zodat slechts gedurende de heengaande beweging van de zuiger wordt 

gescand. 
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Figuur 7.30 In verschillende clusters, 1 tlm 10, met per cluster een vi.iftal metingen met zowel positieve als 
negatieve stroming wordt de flow bepaald. Cluster 1 tlm 4 wordt met een tijd van 1 uur tussen de 
clusters gemeten. Cluster 5 tlm7 wordt op dezelfde wijze een week later gemeten, terwijl cluster 8 
tlm JO een maand later wordt geacquireerd met synchronisatie met de zuigerbeweging. 
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Figuur 7.31 SD in de verhouding QMR I Qbs uitgezet voor de verschillende clusters, zoals weergegeven in 
figuur 7.34. 
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7. 7 MR flow metingen, constante stroming 

Voor een aantal buizen is een validatie gedaan tussen het met MR gemeten debiet ~R en 

het werkelijke debiet Qbs· Dit is in figuur 7.32 uitgezet. Om een beter inzicht in de grootte 

van de afwijking in het gemeten debiet te verkrijgen is in figuur 7.33 de verhouding ~RI 

Qbs uitgezet tegen de gemiddelde snelheid V MR in het vat. 
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Het met MR gemeten debiet QMR uitgezet tegen het werkelijke debiet Qbs·· 

Op de meetpunten wordt lineaire regressie toegepast, waarvan de resultaten in tabel 7.1 zijn 

gegeven. 
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Buis Lineaire regressie R2 

Diameter in mm 

alle diameters QMR = 0.991 · Qss + 0.0249 0.9996 

1 QMR = 1.236 · Qss + 0.0249 0.9167 

3 QMR = 0.997 · Qss + 0.0249 0.9970 

5 QMR = 0.991 · Qss + 0.0249 0.9993 

10 QMR = 0.991 · Qss + 0.0249 0.9999 

18 QMR = 0.985 · Qss + 0.0249 0.9997 

Tabel7.1 Resultaten van lineaire regressie door de meetpunten bij verschillende buizen. 
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Figuur 7.33 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen de gemiddelde snelheid VMR in het vat. Het linker deel 
van de figuur laat de resultaten over het gehele snelheidsbereik zien. Het rechter deel bevat de 
resultaten in het bereik van 0 tot 50 cmls. 
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7.8 Speciale Technieken 

Voor twee speciale technieken is de invloed nagegaan op het gemeten debiet bij flow 

metingen, namelijk Partial Echo en Half Scan. 

7.8.1 Partial Echo 

In figuren 7.34 en 7.35 zijn de resultaten uitgezet voor de gemeten debieten en 

snelheidsprofielen als functie van de partial echo factor, zoals beschreven in paragraaf 6.8.1. 
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Figuur 7.34 De verhouding QMR I Qbs weergegeven als functie van de partial echo factor. Ook zijn de 

gemeten waarden voor een full echo aangegeven ( o -symbolen, bij partial echo factor = 1 ). De 

beschouwde buis heeft een binnendiameter van 18 mm. 
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Figuur 7.35 Het gemeten snelheidsprofiel over een lijn langs de x-richting (= meetrichting). De gemeten 
snelheid VMR is gegeven in cmls, de afstand langs een lijn met x in mm. De beschouwde buis 

heeft een binnendiameter van 18 mm. 
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7.8.2 Halfscan 

In figuren 7.36 en 7.37 zijn de resultaten uitgezet voor de gemeten de bieten en 

snelheidsprofielen als functie van de halfscan factor, zoals beschreven in paragraaf 6.8.1. 
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Figuur 7.36 De verhouding QMR I Qbs weergegeven alsfunctie van de Halfscan factor. Ook zijn de gemeten 

waarden voor een meting zonder Halfscan aangegeven (o -symbolen, bij Halfscanfactor = 1). 

De beschouwde buis heeft een binnendiameter van 18 mm. 
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Figuur 7.37 Het gemeten snelheidsprofiel over een lijn langsdey-richting (= preparatieriching). De gemeten 
snelheid VMR is gegeven in cmls, de afstand langs de lijn metyin mm. De beschouwde buis heeft 
een binnendiameter van 18 mm. 
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7.9 Retrospective versus Prospective triggering 

Voor een viertal verschillende golfvormen worden de meetresultaten, figuur 7.38 t/m 7.41, 

vergeleken tussen prospective en retrospective getriggerde metingen, te weten een Carotis- , 

Puls-, Blok-, en Femoralis-golfvorm. Er wordt naar het verschil tussen beide vormen van 

triggering gekeken en niet naar het verschil tussen de geprogrammeerde en de gemeten 

golfvorm, waardoor ze ook niet in de figuren zijn opgenomen. 
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Figuur 7.40 
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7.10 Nieuwe Scan Technieken 

7.10.1 EPI 

De verhouding ~RI Qbs als functie van EPI-factor bij constante stroming van 20 ml/s, 

zoals beschreven in paragraaf 6.1 0.1, staat weergegeven in figuur 7 .42. De beschouwde buis 

heeft een binnendiameter van 18 mm. 
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Figuur 7.42De verhouding QM R !Qbs als functie van de EPI-factor bij constante stroming. Een 

EPI factor= I stelt een FFE-meting voor, zonder EPI. De scantijd is 19 sec .voor de gewone 
FFE meting, en 8 sec. voor EPI factor 3 en hoger. 

De resultaten van de getriggerde metingen (paragraaf 6.1).1, zijn in figuur 7.43 
weergegeven. 

7.10.2 TFE 

De resultaten van de getriggerde metingen, zoals beschreven in paragraaf 6.10.1, zijn in 
figuur 7.44 weergegeven. 
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Figuur 7.44 Vergelijking van prospective TFE met retrospective FFE (ter vergelijking is de retrospective FFE 
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terwijlTscan de (totale) scantijd representeert. 
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8 Discussie 

8 Discussie 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt dezelfde indeling aangehouden als in hoofdstuk 6 en 7 het geval is. 

8.2 Meetopstelling 

8.2.1 Fantoomvloeistof 

Het blijkt dat de gewenste relaxatietijden van de stromende en de stationaire vloeistof 

(namelijk die van bloed) goed benaderd kunnen worden door het toevoegen van MnCh. 

De T2* van de UHDC-vloeistof is echter een factor 2 te laag t.o.v. de gewenste waarde 

(namelijk 37 ms i.p.v. 70 ms), wat te verklaren is door de aanwezigheid van deeltjes in de 

vloeistof. Hierdoor zijn er veelvuldig susceptibiliteits-overgangen, waardoor de 

inhomogeniteit in het locale magneetveld ~Bo toeneemt en de T2 * volgens vergelijking 

(2.26) afneemt. 

Aangezien de deeltjes in de vloeistof voor een MR-experiment niet noodzakelijk zijn, kan de 

relaxatietijd T2 * worden verlengd door de deeltjes uit de vloeistof te verwijderen. Voor 

metingen met ultrageluid (US) zijn ze echter van cruciaal belang, aangezien de verstrooiing 

aan de deeltjes plaatsvindt. Bij een correlatie-onderzoek tussen metingen met MR en US kan 

het verwijderen van de deeltjes dus geen oplossing zijn. 

Het verwachte lineaire verband, zoals gegeven in vergelijking (6.2), tussen de relaxatie

ratio's R1 en R2 en de concentratie MnCh blijkt goed op te gaan, figuur 7.3. De waarden r1 

en f2 (fJ = 5 (mM·s)-1 en r2 = 8 (mM·s)-1) zijn karakteristiek voor MnCh en zijn 

onafhankelijk van het oplosmiddel. M.b.v. vergelijking (6.2) kan op deze manier de 

benodigde concentratie MnCh bepaald worden voor de gewenste relaxatietijden (voor een 

willekeurig oplosmiddel). 

8.2.2 Calibratie van de pomp bij constante stroming 

Voor de calibratie van de pomp bij constante stroming is een 'Bucket-and-Stopwatch'

experiment gebruikt, zowel m.b.v.deCalibratie-optie als de Constant Mode, zoals de pomp 

regulier wordt gebruikt. 
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Het blijkt (gemeten met de Calibratie-optie) dat de pomp stabiel is over korte en lange 

termijn en dat de perifere weerstand de nauwkeurigheid van de pomp voor constante 

stroming niet beïnvloedt. 

De discrepantie met ingestelde waarde kan wat betreft de calibratie met de Calibratie-optie 

verklaard worden door inschakelverschijnselen en uit de meetonnauwkeurigheden bij de 

bepaling van de dichtheid, de massameting van het verpompte volume en de tijdsmeting. 

Voor decalibratie in Constant Mode met grote volumina (karakteristiek 3 liter) blijkt dat de 

afwijking van het ingestelde debiet toeneemt met de grootte van het verpompte debiet, 

namelijk van 1% voor een debiet van 1 ml/s naar een afwijking van 3.5% voor een debiet 

van 40 ml/s. 

In de calibratie, waarbij de meting met de Bucket-Stopwatch test wordt beperkt tot de 

heengaande beweging van de zuiger, blijkt de afwijking van het ingestelde debiet minder 

groot te zijn voor debieten tussen 1 en 25 ml/s dan in de situatie dat er grote volumina 

worden verpompt Een verklaring is de invloed van de omkering van de zuiger op het 

geproduceerde debiet. 

M.b.t. de invloed van de omkering van de zuiger blijkt dat bij een toename van het aantal 

omkeringen per 500 ml verpompt volume de afwijking van het ingestelde debiet evenredig 

toeneemt. De gemaakte fout neemt toe naarmate het debiet groter is. Dit is te verklaren 

doordat het aantal omkeringen in de tijd afhankelijk is van het debiet en het aantal 

omkeringen per tijdeenheid de grootte van de fout bepaalt. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het omkeren van de zuiger een significante invloed 

heeft op het verpompte debiet en dat dit vooral bij hoge debieten van belang is. Bij MR flow 

metingen zal de acquisitie van de data daarom gesynchroniseerd dienen te worden met de 

zuigerbeweging, waarbij niet gemeten wordt tijdens het omslagpunt. Dit kan worden bereikt 

door de meting m.b.v. Manual Start te starten wanneer de zuiger met de heengaande 

beweging begint. De beschikbare meettijd is bij een constant slagvolume van 480 ml 

afhankelijk van het debiet. 

Een alternatief om de omkering van de zuiger uit te sluiten is de acquisitie m.b.v. de 'gated 

sweep'-techniek, zoals beschreven in paragraaf 5.4. Door de gebruiker kan een 'gate' worden 

ingesteld, waarbij zowel het delay (tussen de trigger van de omkering en het begin van de 

acquisitie) als de lengte van het acquisitie interval kan worden gekozen. Het voordeel van 

deze techniek is dat niet meer visueel vastgesteld hoeft te worden wanneer de heen- of 

teruggaande beweging aanvangt, maar dat op een willekeurig tijdstip de meting kan worden 

gestart, waarbij het trigger-signaal als ECG-signaal wordt gebruikt. Ook is het mogelijk om 

langer te meten dan de tijd tussen twee omkeringen. Dit is vooral van belang voor hoge 

debieten. Voor bijvoorbeeld een debiet van 40 ml/s is slechts 12 s beschikbaar om een 
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meting uit te voeren tussen twee omkeerpunten, wat voor een hoge resolutie scan veel te 

weinig is. Het gebruikte standaardprotocol duurt immers reeds 19 s ! 

Opgemerkt wordt dat de beschreven gated sweep'-techniek slechts kan worden toegepast met 

speciale patch-software, waarbij de hartfrequentie lager dan 30 slagen per minuut kan 

worden gekozen. 

Het verschil tussen het debiet gemeten met de heen- en teruggaande beweging van de zuiger 

is kleiner dan de reproduceerbaarheid van een MR flow meting. Daarom wordt 

geconcludeerd dat de bewegingstichting van de zuiger geen invloed heeft op het verpompte 

debiet en hoeft hiertussen geen differentiatie te worden gemaakt. 

8.2.3 Pulsatiele golfvorm 

Invloed koppelstukken 

De onderzochte koppelstukken blijken geen significante invloed op de geproduceerde 

golfvorm te hebben. Hieruit wordt afgeleid dat het open lumen groot genoeg is voor de twee 

onderzochte versies koppelstukken en dat de drukgolf star wordt doorgekoppeld. Als 

verbindingstukken worden daarom de 1/4" serie PP koppelstukken gekozen, aangezien de 

afmetingen van deze stukjes zodanig zijn dat ze door de opening van het fantoom (0 20 mm) 

kunnen, waardoor het verwisselen van de buizen aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. 

Invloed aanvoerslangen 

Bij het onderzoek naar de invloed van de soort aanvoerconfiguratie blijkt dat de stroming in 

alle geteste aanvoerslangen na een stapfunctie oscilleert. 

De looptijd wordt daarbij bepaald door de lengte van de aanvoerslang, zoals ook intuïtief te 

begrijpen is. Aangezien de oscillaties bij geen van de aanvoerslangen vermeden kan worden, 

wordt voor de configuratie met de korte looptijd gekozen. Dit is de configuratie met roestvij 

stalen buizen, zodat deze in de experimenten met pulsatiele stroming wordt gebruikt. 

Pulsresponsie van het pompsysteem 

Uit de pulsresponsie van het pompsysteem kan de overdrachtsfunctie van het gehele systeem 

bepaald worden. Opgemerkt wordt dat het om een ondergedempt tweede orde systeem 

handelt. 

Deze pulsresponsie is echter met de MR gemeten, zodat het een probleem is om dit te 

verifiëren. De pulsresponsie kan daarom beter bepaald worden met een andere modaliteit 

(zie in dit kader ook hoofdstuk 10). 

131 



8 Discussie 

8.2.4 SNR verandering door pompsysteem 

Het besturingsgedeelte (in werking) blijkt de meest significante invloed te hebben op de 

SNR van de MR meting. Wanneer het (werkende) besturingsgedeelte in de RF-kamer wordt 

geplaatst, wordt de SNR met ongeveer een factor 10 verlaagd. Ook wanneer de elektrische 

kabels door de deur van de RF-kooi worden gevoerd, treedt een dergelijke reductie op. Dit 

betekent dat 100 maallanger gemeten zou moeten worden om dezelfde SNR te krijgen! 

Voor de metingen in deze studie wordt daarom de configuratie gebruikt met de pomp binnen 

de RF-kamer en het besturingsgedeelte in de console ruimte. De besturingssignalen (van o.a. 

de stappenmotor) worden de RF-kamer via de filterbox binnengevoerd. 

8.3 Reconstructie filters 

8.3.1 Eddy Currents 

De grootte van de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents kan in de orde grootte liggen van 20% 

van de ingestelde V ene liggen, als de snelheidsoffset in het gehele bodyfantoom wordt 

beschouwd. De afhankelijkheid van de oriëntatie van de plak, de preparatierichting en de 

spatiële richting van het beschouwde profiel, blijkt een confuus verband te vertonen. Voor 

een beter begrip zijn aanvullende metingen nodig. 

M.b.t. de snelheidsgevoeligheid Vene is echter wel een verband te achterhalen. Wanneer de 

Vene namelijk toeneemt, neemt de procentuele fout t.g.v. eddy currents af. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat de grootte van de V ene en de grootte van de geschakelde gradiënten 

voor de flow codering (de bipolaire gradiënt) omgekeerd evenredig zijn (vergelijking (3.12)). 

Aangezien de eddy currents bij de Phase Contrast-techniek bepaald worden door het verschil 

in gradiënten tussen de twee acquisities met verschillende snelheidsgevoeligheden, zal de 

fout groter zijn, naarmate de V ene lager is. 

Om de invloed van de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents zo veel mogelijk uit te sluiten is 

een correctie noodzakelijk. Hiervoor wordt het LPC-filter gebruikt (paragraaf 8.3.2). 

8.3.2 LPC- filter 

Bij het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het gemeten debiet als functie van de LPC 

window size blijkt dat bij een te klein window grootte het debiet wordt onderschat, wat 

vooral het geval is voor buizen met grote diameter (D = 18 mm). Voor een window grootte 

van 60 x 60 mm2 wordt voor alle buizen een debiet gemeten binnen 5% nauwkeurigheid. 

Voor een meer nauwkeurige meting is het voor buizen van 18 mm echter noodzakelijk om 
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een grotere window grootte aan te houden, namelijk 120 x 120 mm2 zoals in deze studie is 

gedaan. 

De onderschatting bij kleinere window grootte is te verklaren uit de definitie van het filter 

(paragraaf 3.5.1). Vereenvoudigd (zonder in achtneming van weegfactoren) komt de werking 

van het LPC filter op het volgende neer. In het gereconstrueerde faseverschil beeld wordt de 

gemiddelde pixel waarde van een omgeving (bepaald door de LPC window size) van het 

beschouwde pixel bepaald. Deze gemiddelde waarde wordt als schatting van de 

snelheidsoffset genomen en van de oude waarde van het beschouwde pixel afgetrokken, 

resulterend in een gecorrigeerde waarde. Dit wordt voor ieder pixel in het faseverschil beeld 

afzonderlijk uitgevoerd. 

Als de gemiddelde waarde bepaald wordt in een window grootte die in dezelfde grootte orde 

ligt als de doorsnede van het vat, dan zal de berekende waarde voor een groot deel bepaald 

worden door de pixels in het vat. Dit wordt van de waarde afgetrokken, zodat altijd een 

onderschatting van het debiet wordt verkregen. De fout wordt daarbij bepaald door de 

verhouding van het oppervlakte van de doorsnede van het vat Avat en het oppervlakte van de 

LPC window size ALPC· In eerste orde benadering is de fout gelijk aan de verhouding A vat I 
ALPC. Het oppervlakte ALPC bepaalt in andere woorden de spatiële afkapfrequentie. Bij een 

kleiner window is de afkapfrequentie hoger. 

Voor een buis met een diameter van 18 mm is de doorsnede van het oppervlakte gelijk aan 

254 mm2. Wordt nu bijvoorbeeld een te kleine window grootte van 20 x 20 = 400 mm2 

gekozen, dan wordt de onderschatting van het middelste pixel in het vat (uitgaande van plug 

flow) gelijk aan 254 I 400 * 100% = 64 %. De pixels meer aan de rand van het vat zullen een 

iets lagere onderschatting vinden. 

Het totaal gemeten debiet wordt hierdoor significant onderschat, zoals weergegeven in 

figuur7.17. 

Handmatige correctie vanfasefouten 

Om de werking van het LPC filter te valideren zijn de resultaten voor verschillende debieten 

vergeleken met manuele correcties (paragraaf7.3.2, figuur 7.18). Het blijkt dat de resultaten 

van beide correcties vergelijkbare resultaten opleveren, zodat wordt geconcludeerd dat de 

werking van het LPC filter (bij de onderzochte omstandigheden) voldoet. De resultaten 

zonder correctie zijn significant afwijkend van de gecorrigeerde waarden. Bij lagedebieten 

zijn de afwijkingen van de werkelijke waarden groter, wat verklaard kan worden uit het feit 

dat bij een lager debiet (en dus een lagere snelheid) een kleinere snelheidsgevoeligheid Vene 

wordt gebruikt. Hierdoor (zie paragraaf 8.3.1) wordt de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents 

groter. 
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Werking van het LPC-filter zonder stroming 

Wanneer in de buizen geen stroming loopt, is (theoretisch) de gemeten snelheid gelijk aan 

nul. In werkelijkheid ligt de snelheidsoffset, na correctie met het LPC filter, in de grootte 

orde van 1% van de Vene, waarbij de grootte van het LPC window weinig invloed op de 

gegenereerde waarde heeft. 

Nieuwe LPC-filter 

Het nieuwe LPC-filter (in de vorm van een patch-file), waarbij een tweede iteratie wordt 

gemaakt, levert t.o.v. het oude filter (met 1 iteratieslag) een significante verbetering. Bij de 

buizen van 18 mm wordt de juiste waarde van het debiet bij een kleinere LPC window size 

bereikt dan bij het oude filter het geval was, namelijk reeds bij een grootte van 60 x 60 mm2. 

Hierdoor kan bij het nieuwe filter (voor alle buizen !) een default waarde van 60 x 60 mm2 

worden gekozen voor een nauwkeurige schatting, zodat de spatiële afkapfrequentie toch 

voldoende groot is. 

LPC-filter in getriggerde metingen, individuele correctie 

In getriggerde metingen kan een keuze worden gemaakt tussen de schatting en correctie van 

de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents voor alle afzonderlijke hartfasen of een schatting van 

de offset voor slechts de eerste hartfase waarmee vervolgens de overige hartfasen worden 

gecorrigeerd. Bij deze laatste optie wordt verondersteld dat de eddy currents geen 

tijdafhankelijkheid vertonen, maar voor iedere hartfase gelijk zijn. Het voordeel ligt in de 

besparing van reconstructie-tijd. 

Uit figuur 7.21 blijkt dat bij prospective triggering een significant verschil optreedt tussen 

wel of geen individuele correctie. Dit is te begrijpen door het optreden van het zogenaamde 

'lightning artefact', veroorzaakt doordat de steady-state van het gradiëntsysteem wordt 

onderbroken. De acquisitie gaat niet achter elkaar door, maar wordt afgebroken voor de 

detectie vandeR-top van het ECG-signaal. Hierdoor zal de mate van snelheidsoffset t.g.v. 

eddy currents niet voor alle hartfasen gelijk zijn en van de eerste hartfase afwijken. 

Voor retrospective triggering wordt wel een steady-state in het gradiëntsysteem gehouden, 

waardoor de offset in de eerste hartfase beter overeenkomt met de offset in de overige 

hartfasen. Hierdoor wordt een kleiner verschil tussen de twee correcties waargenomen, maar 

wordt voor een individuele correctie een consistentere waarde gevonden. 

134 



8 Discussie 

Geconcludeerd wordt dat voor een nauwkeurige meting bij getriggerde flow metingen, met 

meerdere hartfasen (tijdpunten), individuele correctie van de gereconstrueerde hartfasen 

moet worden gekozen. 

8.3.3 Drempel-filter 

M.b.t. het onderzoek, aangaande de invloed van het drempel-filter, figuur 7.22, blijkt dat bij 

een te hoge waarde van de drempel er teveel voxels in de buis worden weggefilterd, 

waardoor een onderschatting van het gemeten debiet optreedt. Dit is vooral een probleem 

wanneer de SNR van de meting laag is, doordat dan het drempel (door de definitie van het 

filter, paragraaf 3.5.2 ) hoog komt te liggen. Deze wordt immers berekend als de gemiddelde 

magnitude van de achtergrondruis plus de drempel filter factor vermenigvuldigd met de 

standaardafwijking van de ruis. 

Het uitschakelen van het filter (drempelfilter factor= -1) maakt een meer nauwkeurige 

bepaling van het debiet mogelijk, maar heeft als nadeel dat de bepaling van het contour van 

het vat belangrijker wordt. Als in een fantoomstudie de vaten omgeven worden door een 

random ruis band in het faseverschil beeld, zal het meenemen van een aantal ruis pixels in de 

debietsbepaling van grote invloed kunnen zijn. 

8.4 Partial Volume Effecten 

8.4.1 Voxelgrootte 

Uit figuur 7.23 volgt dat het aantal pixels per diameter (berekend volgens de formule A = 

1!4·7t·D2) minimaal gelijk dient te zijn aan 3 om het debiet tot op 10% nauwkeurig te kunnen 

bepalen. De in-plane resolutie van een MR flow meting moet daarom zodanig zijn dat de 

doorsnede van het vat uit minimaal12 pixels bestaat. Bevinden zich minder pixels in het vat, 

dan wordt het debiet overschat. Deze conclusie is geldig voor alle onderzochte buizen en 

wordt onderschreven door onderzoek van Tang et ai.30. 

Opgemerkt wordt dat bovenstaand resultaat wordt gevonden voor fantoombuizen, maar dat 

dit voor metingen in vivo niet hoeft te gelden. Dit zal in paragraaf 8.4.2 nader worden 

toegelicht. 
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8.4.2 Angulatie tussen snelheidscodeer-richting en stroming 

Debiet 

Door een angulatie tussen de snelheidsecdeer-as en de stroming wordt het debiet t.g.v. partial 

volume effecten overschat. De overschatting in de debietsbepaling neemt toe met de grootte 

van de angulatie en de dikte van de plak. 

Het gemeten verband vertoont een goede overeenkomst met de simulatie studie van Wolf et 

ai.30 

Snelheden 

M.b.t. snelheden blijkt dat de verhouding V(angulatie) I V(O) bij een angulatie tussen 

snelheidsecdeer-richting en de stroming de maximale snelheid V ma x in het vat de 

theoretische kromme, namelijk de cosinus van de angulatie, beter volgt dan de gemiddelde 

snelheid V mean· De gemiddelde snelheden V mean laten voor angulaties groter dan 15" een 

onderschatting zien. 

Het feit dat de maximale snelheid de theoretische kromme beter volgt, is te verklaren, 

doordat de maximale snelheid bij constante stroming vanwege het parabolische 

snelheidsprofiel in het midden van het vat optreedt. Hier treden geen partial volume effecten 

op, aangezien slechts stromende spins in het voxel aanwezig zijn en dus een betere schatting 

wordt verkregen. 

De gemiddelde snelheid wordt bij partial volume effecten onderschat, doordat het 

oppervlakte van de doorsnede van het vat overschat wordt, zoals in figuur 3.15 is 

verduidelijkt. 

Geconcludeerd wordt dat de angulatie tussen snelheidsecdeer-richting en stroming voor een 

nauwkeurige bepaling van het debiet geminimaliseerd dient te worden. Indien angulatie 

onvermijdelijk is, levert een zo dun mogelijke plak wat betreft partial volume effecten de 

meest nauwkeurige uitkomst. Deze laatste oplossing vermindert echter de SNR in de meting, 

waardoor de statistische fout toeneemt. 

Verhouding van magnetizatie Mv en Ms 

Zowel voor de variatie van de voxelgrootte als de angulatie tussen de snelheidsecdeer

richting en de stroming geldt dat de invloed van partial volume effecten afhankelijk is van de 

verhouding van de magnitudes van de stromende spins Mv en M8, zoals uiteengezet in 

paragraaf 3.8.1. 
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In deze fantoomstudie is het stationaire signaal aan de rand van het vat afkomstig van de 

acrylaat wand. Deze heeft een magnetisatie nagenoeg gelijk aan nul, zodat de fout die t.g.v. 

partial volume effecten wordt gemaakt maximaal is. 

In vivo zal de verhouding van Mv en Ms gunstiger zijn, aangezien het signaal van de 

stationaire spins niet gelijk aan nul is. De wand van een bloedvat genereert namelijk ook MR 

signaal, doordat deze poreus is en derhalve water en dus protonen bevat. Hierdoor is de fout 

in de debietsbepaling minder groot. 

Als Ms = Mv zal het partial volume effect minimaal zijn, daar het faseverschil van het 

complexe gemiddelde gelijk is aan het faseverschil van het gemiddelde van de fasen. 

Het is mogelijk om de gemeten debieten voor partial volume effecten te corrigeren, zoals is 

aangetoond door Hamilton 74,75. 

8.5 Statistische Fouten 

Door de parameters te variëren die de statistische fout in een MR snelheidsmeting bepalen, 

namelijk de SNR en de snelheidsgevoeligheid, is inzicht verkregen in het verband tussen 

deze grootheden. Om de afhankelijkheid van de SNR te onderzoeken is de plakdikte 

gevarieerd. 

8.5.1 Plakdikte 

Er blijkt een lineair verband te bestaan (figuur 7 .26) tussen de standaarddeviatie SD in V 

(cm/s), gemeten in de achtergrond, en het omgekeerde van de plakdikte (mm-1 ), die 

evenredig is met de SNR. De SD in V is hierdoor evenredig met de SNR, zoals verwacht 

wordt volgens vergelijking (3.16). 

Wat betreft de afbankelijkheid tussen het gemeten debiet en de plakdikte (figuur 7.27), blijkt 

dat bij dunne plakken, plakdikte ~ 5 mm, een onderschatting van het gemeten debiet 

optreedt, die bij een plakdikte van 1 mm maximaal is (tot 10 %). De oorzaak hiervan kan 

gevonden worden in de toename van de duur van de RF-puls tijdens de excitatie. Bij dunne 

plakdikten l!:!z ( < 5 mm) dient de bandbreedte van de excitatie puls evenredig klein te zijn, 

zoals blijkt uit vergelijking (2.14). Aangezien de maximale selectiegradiënt reeds bij grotere 

plakdikten wordt gebruikt (zoals met een simulator is vastgesteld), kan de vermindering in 

bandbreedte voor een dunne plak slechts worden bereikt door de duur van de puls te 

verlengen (de bandbreedte en de tijdsduur zijn immers omgekeerd evenredig). 

Hierdoor ontstaat de situatie dat de stroming, die aanwezig is, wanneer de plak wordt 

aangeslagen niet verwaarloosbaar is. Dit veroorzaakt allerlei complexe effecten met als 

eindresultaat een lager gemeten debiet. 
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8.5.2 Snelheidsgevoeligheid V ene 

Tussen de statistische fout SD in V (cm/s), gemeten in de achtergrond van het fantoom, en 

de snelheidsgevoeligheid V ene. blijkt een lineair verband te bestaan, figuur 7 .28. 

Vergelijking (3.17) kan omgeschreven worden (in eerste orde benadering) als 

V e = C .__gJf_ 
V SNR 

<=> %fout =~=C· Vene ._1_ 
VMR VMR SNR 

Voor C wordt in deze studie gevonden: C = 0.87. De theoretische waarde van C (zie 

formule (3.8a)) is gelijk aan 0.97, zodat een goede overeenkomst wordt gevonden. 

Met deze formule kan voor elk protocol worden voorspeld wat de statistische fout in de 

snelheidsmeting zal zijn. 

In figuur 7.29 is de verhouding Vene I VMR uitgezet tegen de verhouding QMR I Qbs. Tot 

een verhouding Vene I VMR = 30 kan het debiet met een nauwkeurigheid van 10% bepaald 

worden. 

Bij deze verhouding is de procentuele, statistische fout in de snelheidsmeting gelijk aan 20%. 

8.6 Reproduceerbaarbeid MR flow meting 

De synchronisatie van de MR flow meting met de zuigerbeweging, levert een significant 

betere reproduceerbaarbeid op dan wanneer de acquisitie willekeurig wordt gestart. 

De reproduceerbaarbeid op korte termijn, uitgedrukt als de standaarddeviatie van 10 

meetpunten, ligt voor een meting, die gesynchroniseerd is met de zuigerbeweging, binnen 

0.6%. 

Deze waarde heeft twee bijdragen, namelijk de reproduceerbaarbeid van de pomp en de 

reproduceerbaarbeid van de MR meting. 

M.b.t. de MR meting geldt dat de reproduceerbaarbeid met name bepaald wordt door de 

statistische ruis, die, zoals eerder opgemerkt, afhankelijk is van de SNR en de V ene· Hierdoor 

is de reproduceerbaarbeid van de MR meting afhankelijk van het gebruikte protocol en 

systeem. 

8. 7 MR flow meting, constante stroming 

De resultaten van de vergelijking van het met MR gemeten debiet QMR en het werkelijke 

debiet Qbs blijken goed met elkaar overeen te komen: QMR = 0.991·Qbs + 0.0249 ml/s, met 

R2 = 0.9996. Voor buizen met een diameter groter of gelijk aan 5 mm kan het debiet binnen 
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5% van het werkelijke debiet worden gemeten. Voor kleinere buizen (D = 3 mm en D = 1 

mm) is de meting onnauwkeuriger. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het feit dat bij de 

MR flow meting minder pixels in het vat aanwezig zijn dan bij de andere metingen, 

waardoor de statistische fout in de de bietsbepaling groter wordt. Verder wordt bij de buizen 

met diameter 3 en 1 mm een kleiner FOV van respectievelijk 120 en 70 mm gebruikt. 

Hierdoor neemt de SNR (bij het gelijk blijven van de overige scan parameters) met een 

factor van 2.8 (diameter= 3 mm) en 8.2 (diameter= 1 mm) af, zodat de statistische fout met 

deze factor toeneemt. 

De SNR kan constant gehouden worden door het aantal middelingen te verhogen. Een 

probleem vormt hierbij echter dat de acquisitie tot de heengaande beweging van de zuiger 

van de pomp beperkt diende te worden. Dit kan echter opgelost worden door de Gated 

Sweep techniek te gebruiken, zoals beschreven in paragraaf 5.4. 

De resultaten voor buizen met diameter groter of gelijk aan 5 mm komen overeen met de 

resultaten zoals deze in andere in vitro validaties zijn gevonden76,77,78,79,80,81,82,83,84. 

M.b.t. de kleine diameters is nader onderzoek nodig naar de oorzaak van de afwijking van 

het gemeten debiet t.o.v. het werkelijke debiet. Een mogelijke oorzaak is de invloed van de 

wand, die bij kleine buizen verhoudingsgewijs dik is. Om dit probleem nauwkeurig te 

onderzoeken is het noodzakelijk te werken met fantoombuizen waarvan de wand ook MR 

signaal genereert. Omdat minimaal een aantal pixels in het vat moet zitten is het voor kleine 

buizen vaak noodzakelijk om met kleine Field-of-Views te werken, hetgeen mogelijk ook 

afwijkingen in de hand kan werken, o.a. door slechtere SNR. 

8.8 Speciale technieken 

Bij partial echo en halfscan wordt slechts een gedeelte van de k-ruimte gevuld. Het niet 

gemeten gedeelte wordt opgevuld m.b.v. de wel gemeten punten. 

8.8.1 Partial Echo 

Uit figuur 7.34 blijkt dat het met Partial Echo gemeten debiet voor het experiment met een 

buis van 18 mmeneen stroming van 15 mVs geen verschil vertoont met het debiet, gemeten 

met full echo. De onnauwkeurigheid ligt bij een variatie van de Partial Echo factor van 0.55 

tot 1.0 binnen 5%. 

Ook het snelheidsprofiel wijkt bij de verschillende Partial Echo factoren niet significant af 

van het snelheidsprofiel zoals dat met full echo is gemeten, figuur 7.35. In deze figuur is 

tevens de invloed van de wand duidelijk waarneembaar, aangezien op deze afwijkingen in 

het profiel ontstaan. Deze worden veroorzaakt door de random ruis pixels in de wand (bij 

uitschakeling van het drempel filter). 
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Bij Partial Echo wordt verwacht dat het snelheidsprofiel bij hoge spatiële frequenties 

afwijkingen laat zien. Dit is in figuur 7.35 niet duidelijk waarneembaar, omdat alleen aan de 

rand van de buis hoge spatiële frequenties voorkomen. 

Voor een betrouwbare validatie van de effecten van Partial Echo zijn aanvullende metingen 

noodzakelijk, waarbij ook kleine buizen worden beschouwd (zie 10.4). Waarschijnlijk is dit 

effect pas nauwkeurig te bestuderen als de wand van de buis wél MR signaal genereert (zie 

10.3). 

Het voordeel van Partial Echo is het feit dat de (minimale) echotijd TE korter wordt, 

waardoor intravoxel defasering kan worden verminderd. Dit kan vooral van belang zijn in 

gebieden met complexe stroming. Voor flow metingen is het nog onduidelijk of scannen 

met partial echo voordeel heeft boven scans met een lagere scan matrix (bijvoorbeeld 

256x128 met partial echo 0.75 vs. 128x128 met full echo, zie figuur 3.12) 

8.8.2 Halfscan 

Uit figuur 7.36 blijkt dat het met Halfscan gemeten debiet voor het experiment met een buis 

van 18 mm en een stroming van 15 ml/s geen verschil vertoont met het debiet, gemeten 

zonder Halfscan. De onnauwkeurigheid ligt bij een variatie van de Halfscan factor van 0.55 

tot 1.0 binnen 5%. De gemeten waarden en het gevonden verband vertoont grote analogie 

met de resultaten van het onderzoek naar de effecten van Partial Echo. Dit is echter te 

verklaren uit het feit dat bij de reconstructie van de data hetzelfde algoritme toegepast wordt. 

Ook het snelheidsprofiel wijkt bij de verschillende Halfscan factoren niet significant af van 

het snelheidsprotiel zoals dat zonder Halfscan is gemeten, figuur 7.37. Ook in deze figuur, 

evenals in figuur 3.35, is de invloed van de wand duidelijk waarneembaar, doordat het 

drempel-filter is uitgeschakeld (bij uitschakeling van het drempel filter). 

Evenals bij Partial Echo wordt bij Halfscan verwacht dat het snelheidsprofiel veranderd bij 

verandering van de Halfscan factor. Dit is in figuur 7.35 niet duidelijk waarneembaar. 

Voor een betrouwbare validatie van de effecten van Halfscan zijn aanvullende metingen 

noodzakelijk, waarbij ook kleine buizen worden beschouwd, hoofdstuk 10. 

Het voordeel van Halfscan is het feit dat minder ky -profielen gemeten worden en hierdoor 

de scan tijd evenredig afneemt. Voor flow metingen is het nog onduidelijk of scannen met 

halfscan voordeel biedt boven scans met een lagere y-resolutie. (bv. 256x256 met 0.75 

halfscan vs. 256x128, zie figuur 3.11) 
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8.9 Retrospective versus Prospective triggering 

Uit figuren 7.38 t/m 7.41 blijkt dat er een goede overeenstemming bestaat tussen golfvormen 

gemeten met prospective en retrospective triggering (met individuele correctie voor de 

hartfasen), zowel wat betreft amplitude als fase. Dit stemt overeen met wat door S!l)ndergaard 

et al. 85 is gevonden. 

De prospective getriggerde meting heeft als nadeel dat de hartfasen in eind-diastole niet 

worden gemeten. In de metingen in deze studie is dit geen probleem aangezien de hartslag 

constant is en daardoor het window waarin de acquisitie zodanig kan worden gekozen dat 

bijna de gehele hartslag wordt opgevuld. In vivo is de variabiliteit van de hartslag echter 

zodanig groot, dat de acquisitie eerder dient te worden afgebroken om op de detectie van de 

R-top te wachten. 

Een ander nadeel vormt het feit dat de steady state van het gradiëntsysteem wordt 

onderbroken, doordat de acquisitie voor de nieuweR-top wordt beëindigd. Hierdoor zijn de 

eddy currents in de eerste hartfase anders dan van de volgende, zodat een 'lightning artefact' 

optreedt, zie in dit kader ook paragraaf 8.3.2. 

Soms treden bij het gebruik van retrospective triggering kleine oscillaties in de gemeten 

debiet-golfvorm. Deze zijn in figuur 7.39, 7.40, 7.43, en 7.44 waar te nemen. 

De oscillaties zijn waarschijnlijk het gevolg van de meetmethode, hoewel nog onduidelijk 

wat de exacte oorzaak is. 

8.10 Nieuwe Scan technieken 

Als nieuwe scan technieken zijn flow metingen met Echo Planar Imaging (EPI-FFE) en 

Turbo Field Echo (TFE) geëvalueerd. 

8.10.1 Echo Planar lmaging 

Voor constante stroming kan met Echo Planar Imaging (EPI) een nauwkeurigheid van 5% in 

de debiet-metingen worden bereikt voor EPI-factoren in het bereik van 3 tot 25 (zie figuur 

7.42). De scan tijd is korter voor hogere EPI-factoren. 

De prospective getriggerde EPI FFE metingen blijken een goede overeenkomst te vertonen 

met de retrospective getriggerde FFE meting. Daarbij blijkt de juistheid van de gemeten 

golfvorm voornamelijk bepaald te worden door de temporele resolutie. Als de temporele 

resolutie kleiner wordt dan 15 tijdpunten per hartslag (tijdresolutie = 60 ms) zijn de 

belangrijkste indices uit de golfvorm (de Pulsatiliteits Index PI, de Resistance Index RI en de 
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acceleratiehelling ) niet goed meer te bepalen. Deze bevindingen worden onderschreven door 

het onderzoek van Van Beek70. 

Bij een tijdresolutie met 15 hartfasen is de scan tijd (voor dit protocol) nog slechts 27 

seconden, waardoor een acquisitie gedurende 'breath-hold' reëel wordt. 

Opgemerkt wordt dat de gedane metingen betrekking hebben op buizen van 18 mm, 

waardoor met een lage spatiële resolutie genoegen kan worden genomen. Als kleinere buizen 

worden beschouwd is een hogere resolutie (vanwege partial volume effecten) vereist. 

Hierdoor neemt de scan tijd echter toe. 

De onderzochte golfvorm betreft een trifasische golfvorm, zoals deze in de grote arteriën 

voorkomt (bijvoorbeeld de a. femoralis). Als een golfvorm wordt beschouwd met een minder 

steile acceleratiehelling, zoals bijvoorbeeld in de intracraniële arteriën, zal met een lagere 

tijdresolutie kunnen worden volstaan dan met deze onderzochte golfvorm het geval is. 

Hierdoor kan de scan tijd verder worden verlaagd. 

8.10.2 Turbo Field Echo 

De prospective getriggerde TFE metingen blijken een goede overeenkomst te vertonen met 

de retrospective getriggerde FFE meting. Daarbij blijkt de juistheid van de gemeten 

golfvorm, evenals bij de getriggerde EPI metingen (paragraaf 8.10.1) voornamelijk bepaald 

te worden door de temporele resolutie. Ook hier zijn minimaal15 hartfasen noodzakelijk om 

eenduidig de onderzochte golfvorm te karakteriseren. De scan tijd is daarbij 71 seconden (in 

tegenstelling tot 27 seconden voor de EPI-meting). 

De opmerkingen, die in paragraaf 8.10.1 voor de EPI-metingen worden gemaakt wat betreft 

de spatiële resolutie en de soort golfvorm zijn ook voor de TFE getriggerde metingen van 

toepassing. 

Opgemerkt wordt (voor zowel EPI als TFE) dat deze studie een in vitro validatie betreft, 

waarbij geen invloed van ghosting en andere artefacten werd waargenomen. In vivo 

validaties moeten nog uitwijzen in hoeverre significante artefacten optreden (met name bij de 

EPI-techniek) die de nauwkeurigheid van de flow metingen beïnvloeden. 
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9 Algemene Conclusies 

Met de digitaal programmeerbare pomp is het mogelijk om constante stroming binnen 2% 

nauwkeurigheid van het ingestelde debiet te generen. Bij het verpompen van constante 

stroming dient de invloed van het omdraaien van de zuigerbeweging vermeden te worden. 

Dit kan worden bereikt door de MR flow meting te synchroniseren met de zuigerbeweging, 

zodanig dat de acquisitie van de data slechts gedurende de heen- of teruggaande beweging 

van de zuiger wordt uitgevoerd. Indien de scantijd van de opname langer is dan één 

zuigerbeweging kan de 'gated sweep'-techniek worden toegepast. 

In dit onderzoek zijn een aantal foutenbronnen die bij MR flow metingen van belang zijn 

geëvalueerd, namelijk de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents, partial volume effecten en 

statistische fouten. 

Met betrekking tot de snelheidsoffset t.g.v. eddy currents wordt opgemerkt dat de 

afhankelijkheid van de scan parameters confuus is, maar dat door het Local Phase Correction 

(LPC) filter een goede correctie voor dit effect wordt bereikt. Belangrijk is hierbij dat de 

grootte van het window, waarop het algoritme actief is, groot genoeg is t.o.v. de doorsnede 

van het beschouwde vat. In de praktijk blijkt een window-grootte van 60 mm adequaat voor 

buizen I vaten t/m 20 mm. 

Om partial volume effecten zo veel mogelijk te vermijden, dienen (in vitro) minimaal 12 

pixels in de doorsnede van de buis aanwezig te zijn. In vivo is het effect van de vaatwand 

veel minder storend dan van een plastic fantoom buis, zodat verwacht kan worden dat in vivo 

met iets minder pixels in de doorsnede toch nog een redelijk nauwkeurig waarde zal worden 

gevonden. 

De angulatie tussen de snelheidscodeer-as en de stromingsrichting dient zo klein mogelijk te 

zijn. Indien deze hoek niet meer dan 10° is, zal de fout tengevolge van deze hoek niet meer 

dan 5% bedragen, onder de voorwaarde dat de plakdikte niet extreem dik is (kleiner dan 

lOmm). 

De statistische fouten laten (zoals verwacht) een evenredigheid zien met de snelheicts

gevoeligheid V ene en een omgekeerde evenredigheid met de SNR van het modulus beeld. 

Om de effecten van deze foutenbron te minimaliseren dient daarom de snelheidsgevoeligheid 

zo laag mogelijk gekozen te worden (maar wel groter dan de maximale snelheid in het vat 

om fase-wrap te voorkomen) en de SNR zo groot mogelijk. 

Een belangrijk deel van de nauwkeurigheid van MR flow metingen wordt bepaald door de 

postprocessing. Het meest robuust is waarschijnlijk nog het bepalen van de maximale 
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snelheid in het vat, maar dit wordt in de praktijk niet vaak gedaan. (ook niet in deze studie) 

Meestal wordt de spatieel gemiddelde snelheid over het lumen van de buis I vat gemeten, 

temeer daar op deze wijze ook het debiet kan worden gemeten (debiet= gemiddelde snelheid 

x oppervlakte). 

Voor het bepalen van de spatieel gemiddelde snelheid is de invloed van de gebruiker

bepaalde contour zeer groot, omdat een te grote of te kleine contour een onderschatting 

respectievelijk overschatting van de gemiddelde snelheid in het vat veroorzaakt. 

V oor het bepalen van het debiet is dit probleem iets minder omdat als het contour te groot 

wordt getekend (groter dan het vat) dit geen fout in het verkregen debiet veroorzaakt als de 

om het vat liggende pixels geen stroming I beweging bevatten. Daarom wordt in de praktijk 

het contour voor het bepalen van het debiet iets groter dan het vat gemaakt. 

Om de gebruikers-afhankelijkheid zo klein mogelijk en de reproduceerbaarbeid zo groot 

mogelijk te maken is in deze studie gebruik gemaakt van off-line software die semi

automatisch de contouren van het vat kan detecteren. 

Het feit dat met MR vaak de spatieel gemiddelde snelheid wordt gemeten, en niet de spatiële 

pieksnelheid, zorgt ervoor dat een vergelijking van MR met Ultrasound met zorg dient te 

worden gemaakt, aangezien bij Ultrasound meestal de spatiële pieksnelheid wordt bepaald. 

Wanneer de invloed van bovengenoemde foutenbronnen wordt geminimaliseerd is het met 

de in deze studie gebruikte meetopstelling mogelijk om binnen 5% nauwkeurig het debiet te 

meten voor buizen met een diameter groter of gelijk aan 5 mm. Voor kleinere buizen wordt 

een grotere afwijking gevonden, die o.a. wordt veroorzaakt door invloeden van de wand 

(glas /plastic). Daarom is het essentieel om bij toekomstige in vitro studies te werken met 

fantoom buizen waarvan de wand ook MR signaal genereert. 

Omdat de gebruikte flow pomp is gekalibreerd in ml/s is met name naar debieten gekeken. 

Indien de interne diameter van de gebruikte fantoombuizen nauwkeurig bekend is, kan de 

spatieel gemiddelde snelheid over het oppervlak van de fantoombuis eenvoudig berekend 

worden. Omdat de diameter van de fantoombuizen in onze opstelling niet exact bepaald is, is 

niet expliciet naar snelheden gekeken. Afgezien van de nauwkeurigheid van het getekende 

contour zijn alle foutenbronnen voor snelheidsmetingen identiek met die van 

debietmetingen, zodat de conclusie m.b.t. nauwkeurigheid ook voor snelheidsmetingen geldt. 

Voor getriggerde metingen geeft een incorrect getekend contour een systematische afwijking 

voor de verkregen spatieel gemiddelde snelheid, waarbij, afgezien van de amplitude, de 

temporele snelheids golfvorm echter niet verandert. 

M.b.t. de oriënterende MR flow metingen aan pulsatiele stroming is gevonden dat geen 

significant verschil tussen retrospective en prospective triggering wordt waargenomen. 

Omdat retrospective triggering in de huidige implementatie sneller is dan prospective 
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triggering, en tevens het gehele RR-interval kan meten heeft retrospective triggering meestal 

de voorkeur. 

Getriggerde metingen met de nieuwe scan technieken EPI en TFE vertonen geen significante 

discrepantie met de conventionele methoden. Belangrijk is daarbij wel dat de tijdresolutie 

hoog genoeg is zodat de EPI en Turbo factoren niet te groot kunnen worden gekozen. Beide 

technieken worden gebruikt om de totale scantijd te reduceren, echter ten koste van 

temporele resolutie. In de praktijk wordt vaak een zodanig compromis gesloten dat de te 

meten snelheidsgolfvorm kan worden gemeten in één 'breath-hold'. Aanvullende metingen 

(in vivo en in vitro) zijn nodig om de betrouwbaarheid van deze technieken verder te 

onderzoeken 

Voor een validatie van de waarde van de MR flow metingen aan pulsatiele stroming, waarbij 

nauwkeurig de golfvorm ter hoogte van de meetplaats kan worden bepaald, zijn 

vergelijkende metingen met een andere modaliteit (zoals Ultrasound en/of Laser Doppier 

Anemometrie) noodzakelijk. 
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10 Suggesties voor toekomstige projecten 

10.1 Calibratie van het pompsysteem 

Voor de pomp is m.b.v. een 'Bucket-and-Stopwatch'-test een calibratie voor de werking van 

de pomp met constante stroming uitgevoerd. Deze kan echter met een meer nauwkeurige 

massa en tijdbepaling uitvoeriger worden gedaan, zodat een betere calibratie wordt bereikt 

voor de hoge debieten binnen de heengaande beweging van de zuiger. 

Eenzelfde soort test dient nog gedaan te worden voor pulsatiele stroming. Er dient 

onderzocht te worden in hoeverre de amplitude en de fase van de verpompte golfvorm 

overeenkomt met de geprogrammeerde golfvorm. Belangrijk is dat hierbij rekening wordt 

gehouden met de demping die door de slangen veroorzaakt wordt, waardoor de meetplaats 

van grote invloed is. 

De validatie kan slechts plaatsvinden met een externe modaliteit, zoals bijvoorbeeld met een 

electromagnetische flow probe86. 

10.2 Overdrachtsfunctie van het pompsysteem 

Een verdere analyse van de stap- en pulsresponsie van het pompsysteem maakt het mogelijk, 

wanneer het een lineair systeem is, om de overdrachtsfunctie te bepalen87,88,89,90. Als de 

overdrachtsfunctie van het systeem namelijk bekend is, kan op basis hiervan worden 

voorspeld wat geproduceerde golfvorm zal zijn bij een bepaalde geprogrammeerde vorm. 

Andersom wordt het op deze manier mogelijk om de geprogrammeerde golfvorm te bepalen 

op grond van de golfvorm die men op de meetplaats wenst. Dit kan in een computer 

programma eenvoudig worden bereikt. 

Belangrijk is hierbij dat de bepaling van de stap- en/of pulsresponsie plaatsvindt met een 

andere modaliteit dan met de MR. Op deze manier kan namelijk een verificatie plaatsvinden. 

10.3 Invloed van de wand van het vat op de gemeten flow 

Om de invloed van de wand op de met MR gemeten flow te valideren kan voor verschillende 

materialen onderzocht worden hoe groot deze invloed is. Door de susceptibiliteits

verschillen die nabij de wand optreden kunnen er namelijk geometrische vervormingen 

optreden91,92. Naast het materiaal van de wand hangen deze effecten ook van de wanddikte 

af. 
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Een mogelijke oplossing voor het probleem wordt gegeven door een poreuze wand, zoals 

bijvoorbeeld in een vaatprothese. Hierdoor wordt 'door' de wand wel MR signaal 

gegenereerd, zodat bij een Phase Contrast techniek deze netjes wordt geëlimineerd. 

10.4 Partial Echo en Halfscan 

In deze studie is slechts summier aandacht besteed aan de effecten van de fasecorrectie bij 

een partieel gevulde k-ruimte op flow metingen. Een beter inzicht welke invloed een bepaald 

snelheidsprofiel heeft, dient nog onderzocht te worden. Belangrijk daarbij is de variatie van 

de buisdiameter. 

10.5 Simulatie van Partial Volume Effecten 

Partial volume effecten kunnen een grote invloed hebben op flow metingen, zoals in 

paragraaf 8.4 is uiteengezet. 

Correctie voor partial volume effect kan gebeuren met modellen zoals deze door 

Hamilton 74,75 zijn voorgesteld. 

10.6 Nauwkeurigheid van niet getriggerde metingen voor gemiddelde flow 

Dit betreft een onderzoek naar de nauwkeurigheid van niet getriggerde MR Phase Contrast 

flow metingen voor het meten van de gemiddelde flow (gedurende een hartslag)93. Voor een 

monofasische golfvorm blijkt een nauwkeurige flow meting mogelijk te zijn, zoals 

aangetoond door Bakker et ai.94. 

10.7 Interpolatie window bij retrospective triggering 

Bij de reconstructie van retrospective getriggerde flow metingen wordt gebruik gemaakt van 

een interpolatie window. Deze blijkt een grote invloed te hebben op de gemeten flow, 

waarbij de frequentie inhoud van een golfvorm wordt aangetast95. De hogere frequenties 

worden (als gevolg van de laagdoorlaat filtering) uit de golfvorm gehaald. 

10.8 Invloed van variatie in RR-tijd op gemeten golfvorm 

M.b.t. het verschil tussen retrospective en prospective triggering dient onderzocht te worden 

of de variatie in de duur van de hartslag, uitgedrukt als de RR-tijd, invloed heeft op de 

retrospective getriggerde meting. 

In vivo is het systolische deel in eerste orde benadering namelijk constant, terwijl de variatie 

in de RR-tijd wordt gerealiseerd door een variatie in de diastolische fase. Door de definitie 
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van de retrospective triggering techniek wordt al naar gelang de verandering van de RR-tijd 

het systolische deel (dat gelijk blijft) opgerekt (bij een kortere hartslag) of ingedikt (bij een 

langere hartslag). 

Om de verandering in de gemeten golfvorm te kwantificeren, kan van de gemeten golfvorm 

een aantal karakteristieke indices bepaald, zoals de Pulsatiliteits Index (PI) en de 

Acceleratie tijd (RT) c.q. de Acceleratie helling (RS) (zie ook hoofdstuk 4). 

10.9 Grootte van Vene afhankelijk van de hartfase 

De statistische fout in een snelheidsmeting is evenredig met de snelheidsgevoeligheid V ene· 

Daar bij getriggerde metingen de ingestelde snelheidsgevoeligheid constant is, zal deze 

slechts ideaal zijn gekozen voor de piek systolische snelheid. In diastole is de stroming veel 

lager en vaak nagenoeg gelijk aan nul. 

Onderzocht kan worden of een betere bepaling van de eind-diastolische snelheid mogelijk is 

door de snelheidsgevoeligheid afhankelijk te maken van de fase van de hartslag. 

10.10 MR flow meting aan verstoorde stroming 

Voor de beoordeling van obstructies is de meest waardevolle index die kan worden gebruikt 

de PSV ratio (paragraaf 4.5.7). Hiervoor is het noodzakelijk om in een obstructie de snelheid 

te meten. Voor een fantoomstudie kan de nauwkeurigheid van deze metingen worden 

onderzocht. 

Meer in het algemeen kan complexe flow worden beschouwd en de mechanismen die hierbij 

een rol spelen96,97,98,99. Dit is van grote klinische waarde aangezien voor de beoordeling van 

het vaatlijden vaak de gebieden met complexe flow de meest interessante zijn, zoals 

bijvoorbeeld rond een stenose, in een bifurcatie of een bocht. 

10.11 MR flow meting m.b.v. spiral imaging 

Eén van de nieuwste en veelbelovende technieken zijn MR flow metingen m.b.v. 'spiral 

imaging•too, waarbijdek-ruimte in een spiraal wordt doorlopen. 

Met de experimentele opstelling kan eenvoudig de nauwkeurigheid van flow metingen met 

deze techniek worden geëvalueerd. 
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10.12 Correlatiestudie tussen pulsatiele flow metingen met MR, US en LDA 

Voor pulsatiele stroming kunnen de met MR gemeten debiet- en snelheidsgolfvormen 

vergeleken worden met metingen m.b.v. andere modaliteiten. Modaliteit die hiervoor in 

aanmerking komen zijn de ultrasound opstelling van de RijksUniversiteit Limburg (Peter 

Brandts) en de Laser Doppier Anemometrie van de TU Eindhoven (Frans van der Vosse). 

10.13 Klinische evaluatie van de MR Phase Contrast flow meting 

Om de waarde van de MR Phase Contrast techniek in de kliniek te evalueren, kan een 

onderzoek worden opgezet waarbij de kwantificering en localisering van een obstructie met 

MR flow metingen geschiedt. Dit wordt normaal m.b.v. Doppier spectraal analyse gedaan 

(hoofdstuk 4), wat dan ook een 'gouden standaard' kan vormen ter evaluatie. 

Een eerste aanzet in deze richting is door Meyer et ai.lOl gegeven, waarbij m.b.v. MR de 

bloed flow in perifere vaten is gemeten na acute hyperemie. 

10.14 3D QF 

Het gehele afstudeeronderzoek is gebaseerd op 2D flow metingen. Er kunnen echter ook 

flow metingen drie dimensionaal (3D) uitgevoerd worden, waarbij de stroming door 

meerdere plakken wordt gemeten. Een mogelijke toepassing is het meten van een 3D volume 

waarin een obstructie in het bloedvat aanwezig is. Zodoende kan vóór, in en achter de 

obstructie de snelheid worden gemeten, waarmee bijvoorbeeld de PSV ratio kan worden 

bepaald (paragraaf 4.5.7). 

10.15 In-plane flow 

I.p.v. through-plane flow, waarbij de stroming loodrecht op de oriëntatie van de plak staat, 

kan ook stroming in het meetvlak (in-plane) worden beschouwd. Het voordeel van in-plane 

flow is dat de buizen I vaten over een groter afstand kunnen worden gevolg, wat van belang 

kan zijn bij de stroming door een obstructie. 

Voor in-plane flow is het belangrijk dat de invloed van partial volume effecten wordt 

nagegaan, doordat meestal in alle pixels in het vat zowel stromende als stationaire spins 

voorkomen. De keuze van de plakdikte is hierbij van grote invloed op de gemeten snelheden. 
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Appendix A Lijst van afkortingen 

2D 

3D 

ACR 
ANGS 
AP 

BWRF 

c 
cc 

ECG 
EPI 

FFE 
FH 
FID 
FOV 

G 
GE 

IDA 
LPC 
LR 

MRA 
l\1R 

MRI 

NMR 
NMRI 
NSA 

PC 
PCA 

twee dimensionaal 

drie dimensionaal 

American College of Radiology 
45° geanguleerde oriëntatie 
Anterior - Posterior, fysieke y-as 

Bandbreedte van RF-puls 

Coronaal, oriëntatie loodrecht op AP-richting 
Caudal- Cranial, synoniem voor Feet-Head (FH) 

Electrocardiogram 
Echo Planar Imaging 

Past Field Echo 
Peet - Head, fysieke z-as 
Pree Induction Decay 
Field of View 

Gradiënt sterkte 
Gradient Echo 

Laser Doppier Anemometrie 
Local Phase Correction 
Left- Right, fysieke x-as 

Magnetische Resonantie Angiografie 
Magnetische Resonantie 
Magnetische Resonantie Imaging 

Nucleaire Magnetische Resonantie 
Nucleaire Magnetische Resonantie Imaging 
Number of Signal A veraged = aantal middelingen 

Phase Contrast 
Phase Contrast Angiography 
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Qbs 

QMR 
Qpiek 

Qset 

RF 
ROl 

s 
SE 
SNR 

UHDC 

US 

x 

y 

z 

Debiet gemeten met Bucket-and-Stopwatch test 

Debiet gemeten met MR 
Ingestelde piek systolische debiet van de pomp 
Ingestelde debiet van de pomp 

Radio Frequent 
Region of Interest 

Sagittaal, oriëntatie loodrecht op LR-richting 
Spin Echo 
Signal-to-Noise Ratio 

Transversaal, oriëntatie loodrecht op FR-richting 
spin-rooster of longitudinale relaxatietijd 
spin-spin of transversale relaxatietijd 
echo tijd 
Turbo Field Echo 

repetitietijd 

University Hospital Development Company 

Ultrasound 

snelheid 

Snelheidsgevoeligheid 

Gemiddelde snelheid in het vat, gemeten met MR 

meet- of frequentiecodeer-richting, logische x-coördinaat 

preparatie- of fasecodeer-richting, logische y-coördinaat 

plakdikte 

selectie-richting, logische z-coördinaat 
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Appendix B Standaardprotocollen 

V oor de metingen aan constante stroming wordt het volgende standaard-protocol gebruikt, 

uitgaande van een stroming met maximale spatiële snelheid van 40 cm/s. De 

Snelheidsgevoeligheid Vene (aangeduid met de parameters PC Velocity) wordt aangepast aan de 

snelheden in de verschillende buizen. 

Scan Technique 2DFFE T1-weigthed 

Slice Orientation: transversal 

Poldover suppression I - direction yes/ AP 

Coil Knee 

N umber of slices 1 

Slice Thickness 7mm 

FOV/RFOV 200mm/ 100% 

TR shortest 18.6 ms 

1E shortest 11.0 ms 

Partial Echo no 

flip angle 20° 

Flow Compensation yes 

Cardiac Synchronisation no 

NSA I Smart A veraging 2/yes 

Scan Matrix I percentage 256/100% 

Reconstruction Matrix 256 

Angio no 

Quantitative flow yes 

PC Velocity 40cm/s 

PC Flow Directions FH only 

Scan time 19 s 

Reconstruction Control Parameters 

LPCWindow 60 mm voor buizen ~ 10 mm 

120 mm voor buis van 18 mm binnendiameter 
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Voor metingen aan pulsariele stroming is het volgende standaard-protocol aangehouden, waarbij 

een stroming met hartfrequentie van 70 slagen per minuut is verondersteld en een maximale 

spatiële systolische snelheid van 40 cm/s. 

Scan Technique 

Slice Orientation: 

Poldover suppression I - direction 

Coil 

Number of Slices 

Slice Thickness 

FOV IRFOV 

TR 

TE 

Partial Echo 

flip angle 

Flow Compensation 

Cardiac Synchronisation 

Number of heart phases 

Retrospective period 

NSA 

San Matrix I percentage 

Reconstruction Matrix 

Angio 

Quantitative flow 

PC Velocity 

PC Flow Directions 

Scan time 

2DFFE 

transversal 

noiAP 

Knee 

1 

T1-weighted (slechts voor retrospective) 

10mm 

200mml 100% 

shortest 14 ms voor retrospective triggering 

shortest 854 ms voor prospective triggering (TR=23 ms)* 

shortest 6 ms 

no 

20° 

yes 

trigger I retrospective 

36 

1.2 

1 

128 I 100% 

128 

no 

yes 

40cm/s 

FH only 

2.12 minuten voor retrospective triggering 

3.43 minuten voor prospective triggering 

Reconstruction Control Parameters 

LPCWindow 

Individual Correction 

120 mm voor buis van 18 mm binnendiameter 

yes 

*Bij prospective triggering wordt de TR weergegeven als het RR-interval. De echte TR is 

eigenlijk TR'= TR I #hart fases = 854136 = 23 ms. 
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Appendix C Overige meetresultaten 

7.3.1 Eddy currents 

De tweede graads curvefit van de fasefout, veroorzaakt door eddy currents, over een lijn in het 

bodyfantoom (voorgesteld als f(x) = co+ Cl·x + C2·x2 ) is in figuur C.l en C.2 voor de 

coëfficiënt Cl en c2 uitgezet. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de verschillende coëfficiënten 

van de curvefit De eerste letter van de combinatie op de x-as stelt de plak oriëntatie voor: C = 
coronaal, S = sagittaal, T = transversaal en ANG S = 4Y geanguleerde oriëntatie. 

De volgende twee letters geven de fysieke richting van de preparatierichting weer: FH = Feet -

Head, AP = Anterior - Posterlor en LR = Links - Rechts. 

De laatste letter (x of y) duidt de richting van het getekende profiel aan: x = meetrichting en 

y = preparatierichting. 
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Figuur C.l De verhouding CJ I Vene (in m-1) van de tweedegraads curvefit voor verschillende oriëntaties, 

preparatie- en profielrichtingen. 
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Figuur C.2 De verhouding C2 I Vene (in m-2) van de tweedegraads curvefit voor verschillende oriëntaties, 

preparatie- en profielrichtingen. 

Voor de afuankelijkheid van de snelheidsgevoeligheid Vene zijn de resultaten voor de 

coëfficiënten Cl en c2. in figuur C.3 en C.4 geplaatst. 
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Figuur C.3 De verhouding CJ I Vene (in m-1) van de tweede graads curvefit als functie van de 

snelheidsgevoeligheid Vene· 
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Figuur C.4 De verhouding C2 I Vene (in m-2) van de tweede graads curvefit als functie van de 

snelheidsgevoeligheid Vene· 

Angulatie tussen snelheidscodeer-richting en stroming 

Het partial volume effect bij een angulatie van de snelheidscodeer-richting t.o.v. de stroming is 

voor een draaiing om de LR-as in figuur C.5 en C.7 verduidelijkt, voor de dubbele angulatie 

(aangeduid met de DA-as) in figuur C.6 en C.S. Hier staat de verhouding QMR I Qbs uitgezet 

als functie van zowel de positieve als de negatieve angulatie in graden. 

In figuren C.5 en C.6 staat de verhouding QMR I Qbs uitgezet als functie van zowel de 

positieve als de negatieve angulatie in graden. In figuren C.7 en C.8 is de gemiddelde en de 

maximale snelheid, genormeerd op de (gemiddelde, respectievelijk maximale) snelheid bij een 

angulatie gelijk aan 0 graden, weergegeven. 
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Figuur C5 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen de angulatie van het meetvlak om de AP-as. De 
stroming blijft evenwijdig aan het hoofdveld lopen. 
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Figuur C.6 De verhouding QMR I Qbs uitgezet tegen de dubbele angulatie van het meetvlak om de AP- en de 
LR-as. Het meetvlak wordt over beide assen over dezelfde hoek geanguleerd. De stroming loopt 
evenwijdig aan het hoofdveld. 
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-r- cos(angulatie) 

• Vmean plakdikte = 5 mm 

o Vmax plakdikte = 5 mm 

* Vmean plakdikte =10 mm 

~ Vmax plakdikte =10 mm 

Figuur C.7 De gemiddelde en de maximale snelheid in de doorsnede van het vat, genormeerd op de snelheid 
bij angulatie gelijk aan 0 •• uitgezet tegen de angulatie van het meetvlak om de AP- as. De 
stroming loopt evenwijdig aan het hoofd magneetveld. De getrokken lijn geeft het theoretisch 
verloop van zowel de maximale als de gemiddelde snelheid, namelijk de cosinus van de 
angulatie. 

1.2 

1 

8 
;;:-o.s 
..._ 
'Q) 
·~ 0.6 
"3 
bO c:: 
~0.4 

0.2 

0 

: I 

V rr -0 0 rt i' 
/. " ~ I ~ * 

~ 
s V 

s 
• • 

* * * 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

angulatie in graden 

-r cos(angulatie) 

• Vmean plakdikte = 5 mm 

o Vmax plakdikte = 5 mm 

* Vmean plakdikte =10 mm 

~ Vmax plakdikte =10 mm 

Figuur C.8 De gemiddelde en de maximale snelheid in de doorsnede van het vat, genormeerd op de snelheid 
bij angulatie gelijk aan 0 ·,uitgezet tegen de dubbele angulatie van het meetvlak om de AP-en 
LR- as. De stroming loopt evenwijdig aan het hoofd magneetveld. De getrokken lijn geeft het 
theoretisch verloop van zowel de maximale als de gemiddelde snelheid, namelijk de cosinus van 
de angulatie. 
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Appendix D Lijst met leveranciers 

CPC 

Colder Products Company* 

1001 Westgate Drive 

St. Paul, Minnesota 55114 

USA 

tel + 1-612-645-0091 

fax + 1-612-645-5404 

EM-Technik Gmbh* 

Armaturenbau 

IndustriestraBe 2 

D-6701 Maxdorf 

tel +49-6237 -7055 

fax +49-6237-1628 

van Eyle & Ruygers 

Technische producten 

Postbus 97 

3100 AB Schiedam 

tel 010-422 6666 

fax 010-462 1797 

Quest Images Inc.# 

150, Dufferin Avenue, Suite 900 

London, Ontario 

N6A 5N6 

Canada 

tel +1-519-667-5180 

fax +1-519-660-0603 

E-mail: Bob@Quest.empath.on.ca 

(zelf afsluitende koppelstukken) 

(plastic buizen, en koppelstukken) 

(distributeur voor CPC en EM-Technik) 

(flow fantoom) 
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* CPC en EM Technik worden in Nederland door van Eyle en Ruygers gedistribueerd. 

#Heette vroeger UHDC : University Hospita! Development Company 
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