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Summary
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is currently one of the most versatile (noninvasive) medical imaging techniques in vascular diagnostics. MRI provides high
spatial resolution and superior soft-tissue contrast. This allows visualization of small
details and differentiation between different tissues types without the use of ionizing
radiation. Additionally, it provides the ability to perform quantitative measurements,
for example, to evaluate the effect of therapy. The versatility of MRI can be extended
with the use of contrast agents. Contrast-enhanced MRI is beneficial for a wide range
of clinical applications, including vascular MRI to enhance the contrast between the
lumen and surrounding tissue. The majority of the contrast agents that are used for
MRI are gadolinium-based contrast agents (GBCAs). In spite of the great advantages
of GBCAs, there are some drawbacks. These drawbacks relate to 1) the strong
background signal of the (native) tissue, 2) the poor detectability of the contrast agent
at very low concentrations, 3) the non-linearity between the signal intensity and the
concentration of the contrast agent, and 4) the impossibility to (spectrally) distinct
multiple GBCAs which are chemically different. In this thesis, the applicability of
alternative contrast agents, i.e. iron oxide and fluorine-based contrast agents, was
investigated for vascular MRI. We explored whether the disadvantages of GBCAs can
be overcome with these alternative contrast agents for vascular MRI.
Chapter 1 provides a general introduction on the MRI contrast mechanisms of GBCAs,
iron-oxide contrast agents, and fluorine-based contrast agents.
In Chapter 2, we present a molecular imaging study using superparamagnetic iron
oxide particles (SPIOs) and positive contrast techniques. Positive contrast techniques
transform a conventional negative contrast (dark region in image) into a positive
contrast (bright region in image). Two different positive contrast techniques, i. e.
“White Marker” (WM) and “Susceptibility Gradient Mapping” (SGM), were evaluated for
molecular MRI of tumor angiogenesis, i.e. the formation of new small blood vessels in
a tumor. We compared WM and SGM with a conventional gradient echo (GE) imaging
technique, which provides a negative contrast. In this study, tumor-bearing mice
were used as a model for tumor angiogenesis. The mice were injected with either
unlabeled SPIOs or SPIOs labeled with the cyclic NGR peptide, which specifically
binds to angiogenic microvessels. After obtaining conventional and positive contrast
images, the percentage of contrast-enhanced voxels in the tumor were determined as
a (surrogate) measure of the amount of contrast agent (indicative for new small blood
vessels). The image analysis showed a significantly higher amount of contrast agent
in the tumor edge in comparison to the tumor core region. In the present experimental
design, only SGM (and not WM) was able to convert the negative contrast of the SPIO
contrast agent into a detectable positive contrast signal.
In preclinical thrombus formation studies, a thrombus in an animal model is often
induced by the use of iron chloride (FeCl3) solutions. Chapter 3 shows that remnants
(residuals) of FeCl3 used in the animal model give rise to artifacts in the MR image,
which is shown as a negative contrast. In the vicinity of a thrombus, the presence of
FeCl3 can cause hypo- or hyperintensity artifacts in the MR image. These artifacts
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complicate the interpretation of contrast effects in molecular MRI studies expected by
a thrombus-bound contrast agent. The use of (non-ferromagnetic) aluminum chloride
(AlCl3) can serve as an alternative because it gives no such image artifacts. We
demonstrated that the effect of FeCl3 and AlCl3 is comparable in terms of thrombus
formation. Low concentrations of AlCl3 do not cause image artifacts for MRI.
The number of applications of fluorine (19F) MR imaging and spectroscopy in
biomedical and clinical research is growing steadily. Fluorine-based contrast agents
have specific advantages over conventional contrast agents such as gadolinium or
iron oxide based contrast agents. The low and negligibly low concentration of fluorine
in the human body, facilitates MR detection and reliable quantification of fluorinebased contrast agents or fluorine-containing drugs. At the same time, the anatomy
can be visualized using proton MRI by the application of hybrid 1H /19F imaging. Preclinical studies showed new developments in the field of fluorine contrast agents and
imaging techniques. These techniques are promising for future clinical applications.
Chapter 4 provides a literature review of these new developments. This chapter
discusses the opportunities and future prospects of translating pre-clinical MR
imaging and spectroscopy hybrid 1H / 19F MRI applications to the clinic.
Fluorine-based molecular MRI may improve the diagnosis of acute blood clots
by making use of fibrin-specific contrast media. The MR signal from the fluorine
contrast medium is detected directly, and not hampered by background signal from
surrounding tissue or blood (as with proton MRI). The feasibility of MRI of thrombi with
a fluorine-loaded nanoparticle labeled with the fibrin-specific peptide A14 is described
in Chapter 5. This new fibrin specific fluorine nanoparticle shows specific affinity for
fresh thrombi, as demonstrated with ex vivo and in vitro fluorine MRI measurements.
However, further development is required for in vivo imaging with this nanoparticle,
focusing on a higher sensitivity of this fluorine MRI application.
The absence of tissue background signal for fluorine-based contrast media is very
useful in MR angiography. However, a fluorine MRI acquisition often requires a lot
of time due to the relatively long T1 relaxation time of fluorine and the intrinsically
low signal-to-noise ratio. In Chapter 6, we examined the use of fast multi-slice image
acquisitions in combination with super-resolution reconstruction (SRR) techniques in
order to shorten the acquisition time for fluorine MRI, while maintaining high spatial
resolution. The study focused on three SRR techniques, namely “Iterative Back
Projection” (IBP), “Robust Iterative Back Projection” (RIBP), and linear interpolation
(INT). These techniques were compared with conventional 3D acquisitions, under
conditions with a low signal-to-noise ratio, which is characteristic for fluorine MR
angiography. The study evaluates the performance of the three SRR techniques in
terms of signal-to-noise ratio and spatial resolution. When acquisition time is no
issue, a 3D MRI shows most details in fluorine MR angiography. At shorter acquisition
times however, RIBP showed good performance in terms of spatial resolution when
sufficient input SNR is provided. INT provides overall the highest gain in SNR, and
thus contrast resolution, which is advantageous over native 3D MRI acquisitions by
reduction of acquisition time.Depending on the specific image (quality) requirements,

146

Summary
one of these SRR techniques can be chosen for either an optimal signal-to-noise ratio
(INT), spatial resolution (IBP), or a compromise of these two image properties (RIBP).
The findings of the previous chapters are discussed in a broader perspective in
Chapter 7. This final chapter describes which obstacles need to be overcome for
the translation of these new acquisition techniques and contrast agents for future
clinical applications.
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Samenvatting
Magnetische Resonantie Imaging (MRI) is momenteel één van de meest veelzijdige
(non-invasieve) medische beeldvormende technieken voor vasculaire diagnostiek.
MRI voorziet in een hoge spatiële resolutie, waardoor kleine details in beeld gebracht
kunnen worden, een superieur zacht-weefsel contrast, zodat het mogelijk is om
verschillende weefsels te onderscheiden en maakt geen gebruik van ioniserende
straling. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kwantitatieve metingen uit te voeren,
bijvoorbeeld om het effect van therapie te evalueren op basis van beschrijvende
getallen. De veelzijdigheid van MRI kan verder worden uitgebreid met het gebruik van
contrastmiddelen om het contrast te versterken tussen het lumen, het inwendige
van het bloedvat waar het bloed doorheen stroomt, en het omringende normale of
aangedane weefsel. Voor contrastversterking ten behoeve van een breed scala
aan klinische toepassingen, waaronder vasculaire MRI, wordt vrijwel altijd een op
gadolinium gebaseerd contrastmiddel (GBCM) gebruikt. Ondanks de grote voordelen
van een GBCM, zijn er nadelen aan dit contrastmiddel. Deze nadelen hebben
betrekking op 1) het sterke achtergrondsignaal van het weefsel, 2) de moeizame
detecteerbaarheid van het contrastmiddel bij zeer lage concentraties, 3) de nonlineaire relatie tussen de signaalintensiteit en de concentratie van het contrastmiddel
en 4) het niet kunnen onderscheiden van contrastmiddelen die chemisch verschillend
zijn. In dit proefschrift is de toepasbaarheid van alternatieve nieuwe contrastmiddelen,
te weten ijzeroxide en fluor-gebaseerde contrastmiddelen, voor vasculaire MRI
onderzocht. Er is onderzocht of met deze contrastmiddelen specifieke nadelen van
een GBCM, die zich manifesteren tijdens MRI diagnostiek van vasculaire pathologie,
kunnen worden vermeden.
In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over het contrastmechanisme
van gadolinium-, ijzeroxide- en fluor-gebaseerde contrastmiddelen.
In Hoofdstuk 2 presenteren we moleculaire beeldvorming met behulp van
superparamagnetische ijzeroxide deeltjes (SPIOs) en positieve contrast technieken.
Positieve contrast technieken transformeren een conventioneel negatief contrast
(donkere regio in het beeld) in een positief contrast (lichtere regio in het beeld). Twee
verschillende positieve contrasttechnieken, “White Marker” (WM) en “Susceptibility
Gradient Mapping” (SGM), werden geëvalueerd voor moleculaire MRI van tumor
angiogenese, dat wil zeggen de nieuwvorming van kleine bloedvaatjes in een
kankergezwel. We vergeleken deze positieve contrast technieken met conventionele
gradiënt echo (GE) beeldvorming, dat een negatief contrast geeft.
In deze studie zijn tumor-dragende muizen gebruikt als model voor angiogenese.
De muizen werden geïnjecteerd met ongelabelde SPIOs of SPIOs gelabeld met het
cyclische NGR peptide, dat specifiek bindt aan de angiogene microvaten. Na het
verkrijgen van conventionele en positieve contrast beelden werd het percentage
contrast-versterkte voxels in de tumor bepaald als (surrogaat) maat voor de
hoeveelheid aan contrastmiddel (en dus nieuwe kleine bloedvaten). De beeldanalyse
toonde een significant hoger contrast in de tumorrand, waar zich de meeste angiogene
microvaatjes bevinden, ten opzichte van de kern. Van de positieve contrast technieken
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bleek, in deze proefopzet, alleen SGM (en niet WM) in staat om het negatieve contrast
van het SPIO contrastmiddel om te zetten naar een detecteerbaar positief contrast.
In preklinische studies naar trombusvorming wordt vaak een diermodel toegepast
waarin een trombus door middel van een ijzerchloride (FeCl3) oplossing wordt
geïnduceerd. Hoofdstuk 3 laat zien dat restanten van het gebruikte FeCl3 in het
diermodel artefacten (met een negatief contrast) kunnen veroorzaken in het MRI
beeld: FeCl3 kan hypo- of hyper-intensiteiten veroorzaken in de nabijheid van een
trombus. Dit betekent dat de artefacten soms leiden tot te veel en soms tot te weinig
signaal. Dit compliceert bijvoorbeeld de interpretatie van het contrast effect van een
aan trombus gebonden contrastmiddel in moleculaire MRI studies. Het gebruik van
(non-ferromagnetisch) aluminium-chloride (AlCl3) kan dienen als een alternatief,
omdat het geen MRI beeldartefacten geeft. We laten zien dat het effect van FeCl3 en
AlCl3 qua trombusvorming vergelijkbaar is en er geen MRI artefacten optreden bij lage
concentraties aan AlCl3.
Het aantal toepassingen van fluor (19F) MR-beeldvorming en spectroscopie groeit
gestaag in biomedisch en klinisch onderzoek. Fluor-gebaseerde contrastmiddelen
hebben specifieke voordelen ten opzichte van conventionele contrastmiddelen
die op gadolinium of ijzeroxide gebaseerd zijn. De geringe en nagenoeg met
MRI onzichtbare concentratie van fluor in het menselijk lichaam vergemakkelijkt
beeldvorming en betrouwbare kwantificatie van fluor-gebaseerde contrastmiddelen
of fluorhoudende geneesmiddelen. Daarnaast kan met proton MRI tegelijkertijd de
anatomie worden gevisualiseerd door toepassing van hybride 1H/19F beeldvorming.
In preklinische studies hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied
van fluorhoudende contrastmiddelen en beeldvormingstechnieken. Deze technieken
lijken veelbelovend voor toekomstige klinische toepassingen. Hoofdstuk 4 geeft
een literatuuroverzicht van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit hoofdstuk bespreekt de
perspectieven voor translatie van preklinische hybride 1H/19F MR beeldvorming en
spectroscopie naar toekomstige toepassingen in de kliniek.
Fluor-gebaseerde moleculaire MRI kan mogelijk de diagnose van acute bloedstolsels
verbeteren door gebruik te maken van fibrine specifieke contrastmiddelen. Het MRI
signaal van het fluorhoudende contrastmiddel wordt direct gedetecteerd, en wordt
niet gehinderd door achtergrondsignaal van ander omringend weefsel (of bloed). In
Hoofdstuk 5 wordt de haalbaarheid van moleculaire MRI beschreven van trombi met
een fluorbevattend nanodeeltje gelabeld met het fibrine-specifieke A14 peptide. Dit
nieuwe fibrine-specifieke fluorhoudend nanodeeltje toont specifieke affiniteit voor
verse trombi, zoals aangetoond met ex vivo en in vitro fluor MRI metingen. Echter,
voor in vivo beeldvorming met dit nanodeeltje zijn verdere ontwikkelingen vereist,
toegespitst op een hogere gevoeligheid van deze specifieke fluor MRI toepassing.
De afwezigheid van weefsel achtergrond signaal maakt dat fluor-gebaseerde
contrastmiddelen ook voor MR angiografie nuttig kunnen zijn. Echter, een fluor MRI
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acquisitie vergt vaak veel tijd door de relatief lange T1 relaxatietijd van fluor en het
(intrinsiek) lage signaal-ruis niveau.
In Hoofdstuk 6 onderzochten we snelle multi-slice acquisitie technieken in combinatie
met super resolutie reconstructie (SRR) technieken om de acquisitietijd voor fluor
MRI te verkorten met behoud van hoge spatiële resolutie om voldoende details te
kunnen zien. Het onderzoek richtte zich op drie SRR technieken, namelijk “Iterative
Back Projection” (IBP), “Robust Iteratief Back Projection” (RIBP) en lineaire interpolatie
(INT). Deze technieken werden vergeleken met conventionele 3D acquisities, onder
condities met een lage signaal-ruis verhouding, zoals kenmerkend is voor fluor MR
angiografie.
De studie laat de prestaties van de drie SRR technieken zien voor verschillende signaalruis verhoudingen en spatiële resoluties. Wanneer de acquisitietijd een ondergeschikte
rol speelt zal een 3D fluor MR angiografie de meeste details kunnen geven. Voor
relatief korte acquisitietijden zal RIBP goede een spatiele resolutie leveren mits de
SNR van de multi-slice acquisitie voldoende is. De hoogste SNR opbrengst en contrast
resolutie wordt bereikt met INT, dit is voornamelijk voordeling om de acquisitietijd te
reduceren in vergelijking tot conventionele 3D MRI acquisities. Op basis van specifieke
afbeeldingswensen kan worden gekozen voor een optimale signaal-ruis verhouding
(INT), spatiele resolutie (IBP) of een compromis van beide beeldeigenschappen (RIBP).
De bevindingen van de voorgaande hoofdstukken worden in Hoofdstuk 7 in een breder
perspectief geplaatst. In dit laatste hoofdstuk wordt beschreven welke obstakels nog
moeten worden overwonnen voor de translatie van deze nieuwe contrastmiddelen en
acquisitietechnieken naar toekomstige klinische toepassingen.
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