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S U M M A RY

The white matter in the human brain is highly organized. Distant brain areas
are connected to each other by bundles of axons organized in fascicles. Before
the advent of diffusion-weighted MRI, brain scientists, anatomists and neurosur-
geons had to rely on brain dissection techniques or axonal staining to study the
white matter architecture which is tedious time-consuming work and can only
be done ex-vivo.

Diffusion-weighted MRI (DW-MRI) can be used to study the white matter
architecture non-invasively and thus enables us to study the brain structure in-
vivo. In this thesis approaches for validation, quality assurance and correction
of DW-MRI data are proposed and DW-MRI based tractography is applied in
conjunction with fMRI to study Landau-Kleffner Syndrome, and to investigate
sub-cortical pathways in blindsight with tractography.

To investigate the problems arising in DW-MRI acquisition, post-processing
and fiber tracking it is very useful to have a gold standard to validate against.
We present an anisotropic diffusion phantom, which can be used, among others,
to test DW-MRI sequences, to do quality control and to test models for the re-
construction of diffusion profiles. The phantom contains tightly packed polyester
fibers wrapped in a shrink tube aimed at mimicking the diffusive properties of
human white matter, and was designed to be measured with a clinical DW-MRI
protocol. We have shown that the phantom indeed possesses these properties
and that it is possible to do fiber tracking on the data obtained from the phan-
tom.

While analysing the data of such a phantom we discovered a signal deviation
which seemed to be orientation-dependent. The signal of the non-diffusion weigh-
ted image is higher when the phantom is oriented parallel to the magnetic field
than when the phantom is oriented perpendicular to the magnetic field. The
diffusion-weighted signal is also affected by this phenomenon and the diffusion
measures such as mean diffusivity (MD) and fractional anisotropy (FA) show a
dependence on the orientation of the phantom to the magnetic field. It is known
from previous work that the orientation of an object containing any structure
has an influence on the magnetic field. The local magnetic field (susceptibility)
a spin experiences is affected by the surrounding structure or tissue. It is also
known that a susceptibility change affects the diffusion signal, so we hypothe-
sise that an orientation-dependent susceptibility change is the main cause of the
observed effects.

Due to the large gradients and the rapid switching of these gradients addi-
tional currents are induced in the metal parts of the MRI scanner. These currents,
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called Eddy Currents, actually change the shape of the gradient waveform and as
a result of that distortions are introduced in the diffusion-weighted images. The
eddy currents may be reduced by using a double-refocussed spin-echo diffusion
weighted sequence, but post-processing might still be needed to find and correct
for distortions in the images. A second issue in the DW-MRI acquisition is sub-
ject motion. Since the signal obtained is originating from very small motions of
the spins, even small head-movements might influence or corrupt the signal. In
this thesis an iterative post-processing method is presented to correct for both
motion and eddy current distortions. The method was compared to a standard
eddy current and motion correction method and showed to have a small but
significant improvement in performance.

In this thesis two application studies of DW-MRI are presented. In the first
study a rare syndrome, Landau-Kleffner Syndrome, is investigated. After initial
normal development, patients suffering from the syndrome lose their ability to
use and understand language and sometimes even to understand natural sounds
in a very short period of time (weeks to months). The syndrome presents itself be-
tween the age of 3-7 years. Patients suffer from epilepsy, also often during sleep,
which disappears when the patient reaches adulthood. Verbal communication
may be restored using visual communication consisting of pictograms, finger
spelling and/or sign language. Not much is known to date about the neural
mechanisms of the syndrome, but it is hypothesized that there is an impairment
in the auditory circuit.

The presented case is a 27 year old woman after the epileptic phase. An fMRI
study was performed investigating the integration of written letters and speech
sounds in the brain. It was found that in the left primary auditory cortex the
response to auditory letter sounds is much less pronounced than in the right
primary auditory cortex, which is not found in healthy controls. Moreover, we
found that the integration of letters and sounds in the superior temporal gyrus
and sulcus is comparable to that found in normal healthy subjects, which suggest
that the impairment exists in higher language areas. The white matter connec-
tions in the patient were also investigated using DW-MRI. In both hemispheres
the arcuate fasciculus connecting the primary auditory cortex to language inter-
pretation areas was found. However, in the left hemisphere we were not able to
reconstruct the short segments of the arcuate fasciculus, which connect sensory-
motor integration areas and verbal short term memory areas to the language
centers. This connection is consistently found in healthy subject in the left hemi-
sphere. In the right hemisphere of the patient, we did find the short segments,
which are typically not found in the majority of healthy subjects. The results
might therefore indicate that the impairment in short-term verbal memory found
in Landau-Kleffner patients has its origin in a disconnection in the white matter
connecting language areas with sensory-motor integration and short term verbal
memory areas.
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In the last study presented in this thesis we investigate the white matter con-
nections presumably related to unconscious perception of emotional visual stim-
uli. In blindsight patients, in whom the visual cortex is lesioned by an accident
or infarct, it was shown that they are able to unconsciously perceive emotional
visual stimuli, bypassing the visual cortex. It is hypothesized that instead they
are using a sub-cortical system constituting of the amygdala, pulvinar and su-
perior colliculus. This system was earlier found to exist in non-human primates
but not yet in humans. In a blindsight patient and five healthy controls we found
evidence for the existence of an amygdala-pulvinar-superior colliculus connec-
tion using DW-MRI based fiber tracking. Interestingly this connection in the
blindsight patient was stronger than in the healthy subjects. The results might
indicate possible sub-cortical plasticity and reorganization between these sub-
cortical regions as a result of visual cortex destruction.
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S A M E N VAT T I N G

De witte stof in de menselijke hersen is zeer goed georganiseerd. Hersenge-
bieden zijn met elkaar verbonden door fasciculi ofwel bundels van axonen.

Voordat diffusie-gewogen MRI ten tonele kwam moesten neurowetenschap-
pers, anatomen en neurochirgurgen het doen met dissecties van de hersen of
het aankleuren van axonen om de architectuur van de witte stof te doorgronden,
wat zeer veel tijd kost en alleen maar ex-vivo gedaan kan worden.

Diffusie-gewogen MRI (DW-MRI) kan gebruikt worden om de witte stof in de
hersenen non-invasief te bestuderen en zo in-vivo de structuur van de hersenen
bloot te leggen. In dit proefschrift worden methoden voorgesteld om DW-MRI
data te valideren, kwaliteitscontrole te doen en te corrigeren. Op DW-MRI data
gebaseerde tractography wordt toegepast, samen met fMRI, om het Landau-
Kleffner syndroom te bestuderen en om sub-corticale wittestofbanen in blind-
sight te onderzoeken.

Om de problemen die ontstaan in de acquisitie, nabewerking en fiber tracking
van DW-MRI data te onderzoeken is het zeer waardevol om een gouden stan-
daard te hebben waartegen gevalideerd kan worden. In dit proefschrift wordt
een kunstmatig model, een anisotroop diffusiefantoom gepresenteerd, dat onder
andere gebruikt kan worden voor het testen van diffusiesequenties, om kwaliteits-
controles uit te voeren en om de nieuwe modellen voor het reconstrueren van dif-
fusieprofielen te testen. Het fantoom bevat dichtgepakte polyester vezels omhuld
door een krimpkous en er is geprobeerd de diffusie-eigenschappen van witte stof
te benaderen. Het kan gebruikt worden met een klinisch DW-MRI scanprotocol.
We hebben aangetoond dat het fantoom deze eigenschappen inderdaad bezit en
dat het mogelijk is fiber tracking te doen op de data afkomstig van het fantoom.

Toen we de data afkomstig van het fantoom analyseerden, ontdekten we een
afwijking in het signaal die orientatie-afhankelijk leek te zijn. Het signaal in het
niet-diffusiegewogen beeld is hoger als het fantoom parallel aan het magnetisch
hoofdveld ligt, dan wanner het loodrecht daarop ligt. Het diffusie-gewogen sig-
naal wordt ook beïnvloed door dit fenomeen en de diffusiematen "mean diffu-
sivity" (gemiddelde diffusiviteit) en fractionele anisotropie (FA) laten een veran-
dering zien als gevolg van de orientatie ten opzichte van het magnetisch hoofd-
veld. Uit de literatuur is het bekend dat de oriëntatie van een object dat enige
structuur bezit invloed heeft op het magnetisch veld. Het locale magnetisch veld
(susceptibiliteit) dat een spin voelt wordt beïnvloed door de omliggende struc-
turen of weefsel. Het is ook bekend dat een verandering in susceptibiliteit de
diffusiewaarde verandert, dus we stellen dat de oriëntatie-afhankelijke suscepti-
biliteit de voornaamste oorzaak is van de waargenomen effecten.
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Door de grote gradiënten en het snel schakelen van deze gradiënten worden
er extra stromen geïnduceerd in de metalen delen van de MRI scanner. Deze
stromen worden eddy currents genoemd en ze veranderen de golfvorm van de
gradiënten en daardoor worden vervormingen gevormd in de diffusie-gewogen
beelden. De eddy currents kunnen worden verminderd door een zogenaamde
double-refocussed spin-echo diffusie gewogen sequentie te gebruiken, maar er is
waarschijnlijk nog steeds nabewerking van de beelden nodig om de vervormin-
gen te vinden en ervoor te corrigeren. Het bewegen van een proefpersoon in de
scanner is een tweede probleem in de acquisitie van DW-MRI data. Het signaal
wordt gevormd op basis van zeer kleine bewegingen van de spins en daarom
kunnen zelfs kleine hoofdbewegingen van de proefpersoon het signaal beïin-
vloeden of zelfs vernietigen. In dit proefschrift presenteren we een iteratieve
nabewerkingsmethode om te corrigeren voor zowel beweging als eddy current
vervormingen. De methode werd vergeleken met een standaard eddy current en
bewegingscorrectie methode en liet een kleine maar waarneembare verbetering
zien.

In dit proefschrift presenteren we ook twee toepassingen van DW-MRI. In de
eerse studie werd een zeldzaam syndroom, het Landau-Kleffner Syndroom, onder-
zocht. Na aanvankelijk een normale ontwikkeling verliezen patiënten lijdend aan
het syndroom in een zeer korte periode van weken to maanden de mogelijkheid
taal te begrijpen en te gebruiken, en soms zelfs de mogelijkheid natuurlijke gelu-
iden te begrijpen. Het syndroom presenteert zichzelf in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.
Patiënten lijden aan epilepsie, vaak ook gedurende slaap, die weer verdwijnt
zodra de patiënt volwassen wordt. Verbale communicatie kan worden hersteld
door het gebruik van visuele communicatie zoals pictogrammen, vingerspelling
en/of gebarentaal. Er is nog steeds niet veel bekend over de neurale mechanis-
men van het syndrooom, maar de hypothese is dat er een beschadiging van het
auditieve circuit is.

De hier gepresenteerde casus is een 27-jarige vrouw na de epileptische fase.
Er werd een functionele MRI studie uitgevoerd om de integratie van geschreven
letters en lettergeluiden te onderzoeken. De gevonden reactie van de linkse pri-
maire auditieve cortex op aangeboden lettergeluiden is veel lager dan de reactie
in de rechter primaire auditieve cortex. Ook vonden we dat de integratie van
geschreven letters en lettergeluiden in de gyrus en sulcus temporalis superior
vergelijkbaar zijn met die gevonden in gezonde proefpersonen. Dit resultaat sug-
gereert dat er een beschadiging bestaat in de hogere taalgebieden. De wittestof-
banen in de patiënt werden ook onderzocht met DW-MRI. In beide hersenhelften
werd de fasciculus arcuatus gevonden, die de primaire auditieve cortex met taal-
gebieden verbindt. In de linker hersenhelft konden de korte segmenten van de
fasciculus arcuatus, die sensorimotorische integratiegebieden en verbale korteter-
mijngeheugen gebieden met elkaar verbinden niet gereconstrueerd worden, ter-
wijl deze verbindingen consistent gevonden worden in de linkse hersenhelft
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van gezonde proefpersonen. In de rechtse hersenhelft van de patiënt werden de
korte segmenten wel teruggevonden, terwijl deze meestal niet kunnen worden
gevonden in de meerderheid van gezonde proefpersonen. De resultaten kunnen
er daarom op wijzen dat de stoornis in het verbale kortetermijngeheugen dat
geconstateerd wordt in Landau-Kleffner patiënten zijn oorsprong vindt in een
desintegratie in de wittestofbanen die de taalgebieden met sensorimotorische
integratiegebieden en het verbale kortetermijngeheugen.

In de laatste studie gepresenteerd in dit proefschrift onderzoeken we de verbin-
dingen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor onbewuste waarnememing van
visuele stimuli met een emotionele waarde. In blindsight patiënten, waarbij de vi-
suele cortex is beschadigd door een ongeluk of een infarct, is aangetoond dat ze
emotionele visuele stimuli kunnen waarnemen en de hypothese is dat ze daar-
bij de visuele cortex overslaan en in plaats daarvan een sub-corticaal systeem
gebruiken dat bestaat uit de amygdala, pulvinar en superior colliculus. Dit sub-
corticale systeem werd eerder gevonden in primaten maar nog niet in mensen.
Met behulp van op DW-MRI gebaseerde fiber tracking hebben we in een blind-
sight patiënt en vijf gezonde proefpersonen bewijs gevonden voor het bestaan
van een amygdala-pulvinar-superior colliculus verbinding. Interessant daarbij is
dat in de blindsight patiënt de verbinding sterker was dan in de gezonde proef-
personen. De resultaten wijzen er mogelijk op dat er sub-corticale plasticiteit
en reorganisatie van de witte stof bestaat tussen deze sub-corticale gebieden als
gevolg van destructie van de visuele cortex.


