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_ aanbieding advies
Bij brief van 5 augustus 1983 nr. DG Vgz/PB/P/AZ/TKZ 167.238
verzocht de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur aan de Gezondheidsraad advies uit te brengen over Nuclear Magnetic Resonance (NMR). De daartoe ingestelde commissie
van de Gezondheidsraad heeft in 1984 een interin-advies uitgebracht over Nuclear Magnetic Resonance en in 1985 een advies
over omvang en opleiding van het personeel benodigd voor NMRbeeldvorming.
De commissie heeft thans een advies opgesteld over Magnetische
Resonantie Spectroscopie (MRS). Ik moge ü - gehoord het College
van Advies en Bijstand voor de Voorzitter van de Gezondheidsraad - dat advies hierbij aanbieden.
De commissie heeft overleg gevoerd na het uitbrengen van haar
eerste advies (het bovengenoemd interim-advies) met vertegenwoordigers van de Ministeries van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, en van Onderwijs en Wetenschappen. Dit overleg is door
de commissie als buitengewoon positief ervaren. De aanwijzing
van lokalisaties voor plaatsing van NMR-apparatuur in Nederland
is spoedig daarop gevolgd. In de tijd die sindsdien is verlopen
lijken echter weinig vorderingen te zijn gemaakt in het beleid
ten aanzien
van medische NMR. De, in het interim-advies aanbevolen, coördinatiecommissie is niet ingesteld, en van de zo
noodzakelijke coördinatie van fundamenteel onderzoek lijkt dan
ook weinig sprake.
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aanbieding advies

In het onderhavige advies gaat de commissie in op de MRS-methodiek. Deze zal in de toekomst zeer zeker een rol gaan spelen in
de gezondheidszorg. De moeilijkheden die bij de ontwikkeling
van de MRS-methodiek op zullen treden zijn vergelijkbaar met de
problemen bij het ontwikkelen van NMR-beeldvorming. Mijns inziens zijn een goede coördinatie en een aparte financiering van
MRS-onderzoek vereisten om de MRS-methode bruikbaar te kunnen
maken voor toepassing in de gezondheidszorg.
Met het uitbrengen van het onderhavige advies beschouwt de commissie haar werkzaamheden voorlopig als beëindigd. De resterende onderdelen van de adviesaanvraag kunnen pas worden beantwoord als het eerder door de commissie aanbevolen onderzoek tot
resultaten heeft geleid die zich lenen voor evaluatie.

De Voorzitter van de Gezondheidsraad

dr L (finjaar
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SAMENVATTING
De NMR techniek vindt in de geneeskunde toepassing in de
vorm van NMR beeldvorming (zie interimadvies Gezondheidsraad 1984).
Bovendien is door een aantal technische ontwikkelingen
Magnetische Resonantie Spectroscopie (MRS) in vivo mogelijk geworden. MRS in vivo kan niet-invasief worden toegepast. De spectroscopie berust evenals NMR beeldvorming op
kernspinresonantie; de informatie wordt echter verkregen
in de vorm van een spectrum en dient van daaruit te worden
geïnterpreteerd.
Bij MRS is een sterker en homogener magneetveld vereist
dan bij toepassing van NMR-beeldvorming. Nauwkeurige
plaatsbepaling (lokalisatie) van het te meten volumedeeltje is noodzakelijk, mede om klinische toepassing in een
later stadium mogelijk te maken. Plaatsbepaling kan onder
meer gebeuren door te werken in combinatie met (proton)beeldvorming.
Voor toepassing van MRS is een aantal soorten atoomkernen
geschikt. Zij dienen in voldoende mate in het te onderzoeken organisme aanwezig te zijn en ook de relatieve gevoeligheid van de kern in de NMR-meting moet voldoende zijn.
De commissie gaat kort in op de eigenschappen en mogelijkheden van kernen waarvan in de toekomst klinische spectroscopische
toepassing
wordt
verwacht:
P,
C,
H
19
23
(en mogelijk F en N a ) .
MRS in vivo belooft inzicht te verschaffen in een aantal
metabole processen in het lichaam. De met MRS verkregen
informatie is uniek. Vergelijking met andere technieken is
nauwelijks mogelijk.
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De commissie bespreekt verschillende mogelijkheden om te
werken met een combinatie van beeldvorming en spectroscopie.
Zij gaat in op methodieken die als hulpmiddel kunnen dienen om klinische toepassing van spectroscopie mogelijk
maken.
Tot de mogelijkheden van MRS behoort ook beeldvorming van
aadere kernen dan protonen; het advies bespreekt dit kort.
Op grond van onderzoek zal in de toekomst met MRS in
steeds meer gevallen onderscheid tussen normaal en abnormaal functioneren van weefsels kunnen worden gemaakt. De
commissie geeft een aantal potentiële toepassingen van MRS.
Voor de oncologie is er grote behoefte aan een niet-invasieve mogelijkheid voor het stellen van een diagnose en
het klassificeren van tumoren. Bij het toepassen van een
bepaalde therapie is het nuttig tijdens de therapie informatie te verkrijgen over de resultaten hiervan.
MRS-onderzoek aan het hart is tot nu toe voornamelijk be31
perkt tot onderzoek bij proefdieren.
P MRS wordt toegepast zowel voor het onderzoek van het metabolisme als
ten behoeve van transplantatie, en
C MRS wordt toegepast voor metingen aan het metabolisme. Speciale technieken maken het nu reeds mogelijk om bij metabole afwijkingen van de gehele hartspier zinvol klinisch onderzoek te
kunnen verrichten. Door toepassing van speciale technieken
kunnen ook geringe lactaatconcentraties worden gemeten.
Dit maakt het wellicht mogelijk in de toekomst ischemische
hartspierziekten te karakteriseren.
Bij proefdieren is met MRS onderzoek verricht over hersenprocessen. Het gaat onder meer om metabole veranderingen
bij hersenischemie. bij epilepsie en bij tumorgroei. Het
ligt in C<s verwachting dat in de toekomst effecten van
therapieën zullen kunnen worden gevolgd. Informatie over
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concentraties van verschillende stoffen in de hersenen
zullen mogelijk leiden tot het vinden van aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën. Hersenonderzoek bij de mens
met behulp van
P MRS is sinds 1983 mogelijk.
Onderzoek naar de (patho)fysiologie van de lever kan worden verricht met MRS metingen aan
C.
H en
P.
Uit dierexperimenten blijkt dat het mogelijk is veranderingen in de tijd te meten van belangrijke componenten en
metabolieten van levercellen. Er is een onderzoek gaande
naar de bruikbaarheid van gepreserveerde organen voor
transplantatie. Er moet nog veel ontwikkelingswerk worden
verricht voordat klinische toepassingen op dit gebied
mogelijk zijn.
MRS-onderzoek aan skeletspieren heeft zich goed kunnen
ontwikkelen. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen, zoals geringe interferentie met ander weefsel, de
beschikbaarheid van magneten met een geschikte opening en
de relatieve eenvo id om tijdens het onderzoek metabole
veranderingen in de spiercel te induceren. Een aantal
spierziekten is met MRS bestudeerd en onderzoek naar een
31
systematisch verband tussen ziekte en het
P NMR patroon is gaande. Lnzymkinetiek kan worden onderzocht. De
ontwikkeling van magneten met een hogere veldsterkte (tot
5 T) maakt het in de toekomst mogelijk aan menselijke ledematen H en
C metingen te verrichten.
De toepassing van de spectroscopische methoden in combinatie met beeldvorming is nog in ontwikkeling. Van routineklinische toepassing is nog slechts incidenteel sprake.
Fundamenteel onderzoek, verricht met goede apparatuur en
binnen een goede multidisciplinaire onderzoeksgroep, zal
uiteindelijk moeten leiden tot bruikbaarheid van MRS in de
kliniek.
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Vooc fundamenteel onderzoek geldt als uitgangspunt dat MRS
moet worden ontwikkeld in nauwe samenhang roet NMR-beeldvorm ing (HRI). Dit onderzoek zal goed moeten worden gecoördineerd en er zullen voldoende financiële middelen ter
beschikking moeten worden gesteld. Het HRS-onderzoek zal
bij voorkeur plaats moeten hebben in een van goede faciliteiten voorzien MRS-centrum; de commissie bespreekt ook
alternatieve mogelijkheden. Voor het verrichten van HRSonderzoek is naast het personeel dat reeds benodigd is
voor HRI-onderzoek nog andere deskundigheid vereist. Deze
deskundigheid is in Nederland schaars; er zou nu reeds in
een opleiding moeten worden voorzien.
Uitspraken over meerkosten voor investering en exploitatie, uitgaande van de combinatie van MRS met een 1,5 Tesla
MRI apparaat, zijn op dit moment nog moeilijk te doen. De
commissie heeft echter getracht een indicatie van deze
kosten te geven en heeft daartoe een schatting gemaakt.
Voor wat betreft de gezondheidsrisico's verbonden aan de
toepassing van MRS verwijst de commissie in het algemeen
naar haar eerste advie6 (1984).
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TREFWOORDEN
NMR
MRS in vivo
MR I
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SUMMARY
In medicine the technique of nuclear magnetic resonance
(NMR) is applied in the form of NMR imaging (MRI) (see the
1984 interim advice of the Health Council). A number of
technical developments have enabled
in vivo nuclear
magnetic resonance spectroscopy (MRS) as well. In vivo MRS
can be carried out non-invasively. Like .MRI. spectroscopy
is based on nuclear spin resonance. However, information
is obtained in the form of a spectrum which subsequently
has to be interpreted.
MRS requires a more powerful and homogeneous magnetic
field than MRI. Moreover, localization of the volume
element
is
required
in
order
to
enable
clinical
application at a later stage. Localization may be done in
conjunction with (proton)imaging.
A number of atomic nuclei are suitable for MRS. However
they must be present in adequate numbers in the organism
under study and there should be sufficient relative
sensitivity of the nucleus with regard to nuclear magnetic
resonance.
The
committee
briefly
discusses
the
qualities
and
potentialities of the nuclei that will probably be used in
31
13
1
future
clinical
spectroscopy:
P.
C.
H.
(and
19
23
possibly
F and
Na).
MRS in vivo promises to give insight into a number of the
body's metabolic processes. The information obtained with
MRS is unique. Comparison with other techniques is hardly
possible.
The committee discusses several possibilities of combining
imaging and spectroscopy. The imaging of nuclei other than
protons is also possible with MRS.
Present research leads to the expectation that MRS will in
future be able to distinguish between the normal and
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abnormal

functioning

of tissues. The

committee

mentions

some potential applications of MRS.
Oncology is greatly in need of a non-invasive method that
would enable clinicians to diagnose and classify the type
of tumour. When administering a specific kind of therapy
it is useful to obtain information on the results while
the therapy is still in progress.
Up until now MRS studies on the heart have been limited
mainly to studies on test animals.
P MRS is used to
study metabolism, and can be of help in the study of
transplants. whilst
C MRS
is used
in metabolic
measurements. In order to avoid interference from other
tissues.
special
techniques
are
being
used.
These
techniques are sufficiently adequate to carry out clinical
studies on metabolic deviations of the entire heart
muscle. By using special techniques it is also possible to
measure
minute
concentrations
of
lactate.
Lactate
concentration plays a role in ischaemia. Therefore it may
be possible that in future we will be able to characterize
ischaemic heart-muscle disease.
Test animals have been subjected to MRS studies on the
metabolic processes in the brain. These include metabolic
changes in brain ischaemia. in epilepsy and in tumour
growth. It is to be expected that it will be possible to
monitor therapeutic effects. Indications for application
of new therapies may be found with the help of information
about concentrations of various substances in the brain.
Since 1933 it has been possible to
31
human brain with
P.

study metabolism of the

It is possible to examine the (patho)physiology of the
liver
by MRS
measurements
of
C,
H,
and
P.
Animal studies have shown that it is possible to measure
the changes with regard to important components and
metabolites of liver cells. MRS research on the usefulness
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of preserved organs for transplantation is still in
progress, and a great deal «ore will have to be done
before clinical application in this field will become
feasible.
MRS studies of the skeletal muscles have developed
favourably. This is due to a number of factors, such as
the small interference of other tissues, the availability
of magnets with a more suitable (smaller) aperture and the
relative simplicity of inducing metabolic changes in the
muscle cells during examination. Several muscular diseases
have been investigated, and research into the link between
31
disease and the
P MRS pattern is in progress. Research
into enzyme kinetics will yield new information. In
future,
the
development
of
magnets
will
enable
measurements in a high-field (up to 5 Tesla) of H and
13
C on human limbs.
The combined application of spectroscopy and imaging is
still in the development stage, and clinical application
is as yet incidental.
Basic research performed with adequate epuipnent and by a
competent multidisciplinary research team will eventually
lead to the clinical use of MRS. Basic research on the
development
of
MRS
should
be
performed
in close
conjunction with MRI. It will be necessary to coordinate
this research and provide separate financing. MRS research
should preferably be done in a MRS-centre provided with
excellent facilities. The committee does not exclude other
posibilities for organizing research on MRS. In order to
conduct MRS research, a special expertise is needed which
is additional to that needed for MRI. In the Netherlands
this expertise is scarce and training facilities should be
provided without delay.
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It is still very difficult to predict the extra costs
involved for investment and exploitation when starting
with a combination of MRS and a 1.5 Tesla MR I apparatus.
However the committee has tried to make an estimate to
this purpose.
With regard to the health risks of MRS the committee
refers to its first advice (1984).
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I

INLEIDING

Op 5 augustus 1983 legde de Staatssecretaris van Nelzijn.
Volksgezondheid en Cultuur de volgende adviesaanvraag voor
aan de Gezondheidsraad:
I•1 De adviesaanvraag
"Thans doet zich op het gebied van de medische technologie
een ontwikkeling voor, die van belang wordt geacht in het
kader van de planning van top-klinische voorzieningen.
Ik vraag in dit verband uw aandacht voor Nuclear Magnetic
Resonance, meestal kortweg NMR genoemd en leg hierbij het
volgende aan u voor.
Het gebruik van NMR in de geneeskunde is tweeërlei; enerzijds beeldvorming en de daarmee samenhangende klinische
toepassingen en anderzijds de spectroscopische analyse in
vivo en van leverd weefsel in vitro.
Een klinische toepassing kan uit dit laatste voortvloeien
indien het mogelijk blijkt de waargenomen parameters te
correleren met ziektebeelden. Met behulp van bovengenoemde
technieken kan informatie worden verkregen over anatomische, fysiologische en pathologische condities alsmede
over de chemische samenstelling van weefsels en lichaamsvloeistoffen. De beide toepassingen lijken in de toekomst
van groot belang te worden voor de detectie en analyse van
pathologische processen en de beoordeling van therapie.
Om NMR klinisch en technisch te optimaliseren, vindt thans
op meerdere plaatsen in de wereld research plaats met behulp van experimentele NMR-opstellingen. Dit gebeurt ook
in Nederland namelijk aan de Technische Hogeschool in
Delft en bij Philips in Best. Ik heb evenwel ook vernomen
dat reeds meerdere firma's in de ontwikkeling van NMR zo
ver zijn gevorderd dat zij thans, dan wel op korte termijn
in staat zijn bedoelde apparatuur op de markt aan te bieden.
Het is nog niet geheel duidelijk welka voordelen NMR heeft
ten aanzien van andere beeldvormende diagnostische methoden met betrekking tot de behandeling van patiënten. Evenmin is duidelijk wat de mogelijkheden zijn van de bovengenoemde toepassing van spectrocopische analyse in de geneeskunde en de daaruit voortvloeiende klinische toepassingen.
NMR bevindt zich thans in een stadium waarbij nog geen
optimaal gebruik van de apparatuur kan worden verwacht en
bovendien de aanschaf van NMR faciliteiten, de benodigde
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bouwkundige voorzieningen alsmede de toepassing van beeldvorsende NMR bij2onder kostbaar zou kunnen zijn. Dit noodzaakt aij in deze tijd van financiële beperkingen in de
gezondheidszorg ten aanzien van de introductie van NMR in
ziekenhuizen een terughoudend beleid te voeren.
Gelijktijdig net onderhavig aan u gericht schrijven, verzoek ik «et bijgaand schrijven de besturen en directies
van ziekenhuizen o», in afwachting van uw advisering en de
vaststelling van een tijdelijke regeling als bedoeld in
artikel 18, derde lid. van de Het Ziekenhuisvoorzieningen
niet over te gaan tot de toepassing van NMR.
Ik verzoek u mij zo spoedig Mogelijk nader te informeren
over de Mogelijkheden van NMR in de geneeskunde en de
daaruit voortvloeiende toepassingen in de gezondheidszorg,
alsmede over de meest recente en in de nabije toekomst te
verwachten ontwikkelingen.
Ik overweeg om samen met mijn ambtgenoot van Onderwijs en
Wetenschappen op korte termijn te beginnen met de introductie van NMR voor diagnostische beeldvorming, in een
experimentele opzet, in één der academische ziekenhuizen.
Alvorens ik in de toekomst mijn goedkeuring en medewerking
zal verlenen aan de klinische toepassing van NMR, in enig
ander ziekenhuis, acht ik het noodzakelijk dat reeds. bestaande proefopstellingen in ziekenhuizen in het buitenland alsmede een mogelijke proefstelling in een academisch
ziekenhuis in Nederland aan een diepgaande evaluatie zullen zijn onderworpen. Ten behoeve van het door u uit te
brengen advies inzake NMR acht ik het gewenst, dat in geval bovengenoemde experimentele opzet in Nederland doorgang vindt U hierbij zult worden betrokken en de resultaten ervan in uw advisering betrekt.
Ik verzoek u in uw advies aandacht te geven aan de volgende punten.
1.

Wat verstaat u onder de verschillende vormen van medisch-biologisch onderzoek met behulp van NMR zoals
deze thans worden ontwikkeld voor de toepassing in de
geneeskunde.

2.

Welke geneeskundige toepassingsmogelijkheden ten aanzien van zowel beeldvorming als ten aanzien van de
toepassingen op spectroscopisch gebied biedt NMR op
het ogenblik en wat zijn de medisch relevante ontwikkelingen die naar uw mening tot 1990 te verwachten
zijn?
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In hoeverre zijn deze toepassingsmogelijkheden van NHR
uniek? Dit zowel beschouwd ten opzichte van andere
technieken van diagnostisch onderzoek - waarbij de
komende ontwikkelingen mede worden betrokken - als
ten opzichte van anoere Methoden om inzicht te verkrijgen in samenstelling van weefsels en lichaamsvloeistoffen.
In hoeverre kan van de NMR-aethodiek worden verwacht
dat hij bepaalde thans gangbare methodieken (van diagnostisch onderzoek) geheel of gedeeltelijk zal gaan
vervangen?
Kunt u aspecten aangeven waarop de toepassing van MHB
in de geneeskunde en eventuele verdere research in
Nederland zich naar uw mening zou moeten richten: op
welke wijze kan deze research adeguaat worden georganiseerd en geëvalueerd?
Gezien de ontwikkelingen in de geneeskunde in Nederland, met name in de klinische research, en gelet op
de in de toekomst te verwachten andere mogelijkheden
voor diagnostiek en research, vernam ik gaarne of u de
mening bent toegedaan dat aan de toepassing van NHB
behoefte bestaat reeds voor 1985, dan wel pas na 1985?
Indien uw antwoord op vraag 6 geheel of gedeeltelijk
bevestigend luidt, dan verneem ik graag van u:
a. in hoeverre u het wenselijk acht. dat op NHR artikel 18 van de Net ziekenhuisvoorzieningen van toepassing wordt verklaard om daarmee te kunnen komen
tot een optimale spreiding van bedoelde voorzieningen en een beheersing van de kosten.
b. Uw raming van de behoefte aan NMR tot 1990, uitgesplitst naar Ze toepassingen bedoeld onder vraag 2
waarbij tevens rekening is gehouden met de mogelijkheid dat NMR onderzoek in de plaats zal komen
van andere vormen van diagnostisch onderzoek. Deze
raming zal moeten volgen op de evaluatie van de
toepassingen, tenzij een bepaald toepassingsbeleid
dermate blijkt te zijn uitgekristalliseerd dat
daarover reeds nu uitspraken kunnen worden gedaan.
c. Uw raming van de behoefte aan NHR tot 1990. waarbij
slechts rekening is gehouden met die onderzoeken,
waar uitsluitend door de toepassing van NHR een
juiste diagnose tot stand kan konen, dan wel waar
NHR-onderzoeken uit kostenoverweging
het meest
doelmatig is.
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d. De criteria, die door «ij Moeten worden gehanteerd
bij het verlenen van een vergunning voor de toepassing van NMR. indien artikel 18 naar uw sening moet
worden toegepast.
e. Uw schatting van het aantal onderzoeken dat gemiddeld per jaar «et bedoelde apparatuur kan worden
verricht.
f. Uw schatting van het benodigde personeel en een
inzicht in het opleidingsniveau van het personeel.
g. De investeringskosten en de jaarlijkse exploitatiekosten, waaraee naar uw Mening bij de aanschaf van
NMB-apparatuur en Hogelijk kostbare, bijbehorende
bouwkundige en personele voorzieningen, respectievelijk bij de toepassing van de verschillende vorsen van HHR in de koaende jaren waaraee rekening
aoet worden gehouden.
h. Een berekening van de gemiddelde kosten per NMR-onderzoek (gebaseerd op berekeningen zoals bedoeld in
punt 7g.).
8.

Nelke gezondheidsrisico's zijn naar uw aening verbonden aan de toepassing van NMR. zowel voor de onderzochte personen als voor het personeel. Indien gezondheidsrisico's aanwezig blijken, kunt u dan aangeven
aan welke voorwaarden «oet worden voldaan o» deze risico's te veraijden?

9.

Meent u, dat ook in de koaende jaren, teneinde tot een
goede evaluatie te kunnen koaen. NMR steeds zal aoeten
worden gebezigd parallel aan een aeer gevestigde techniek van onderzoek.

10. Meent U, dat personen, bij wie NMR wordt toegepast nog
aoeten worden beschouwd als proefpersonen, zodat volgens bepaalde regels aoet worden gehandeld, of dat
thans reeds in de volgende jaren van een voldoende
gevestigde aethode kan worden gesproken.
Ik verzoek u aij binnen één jaar een interiaadvies te zenden, waarbij u aet naae aandacht hebt gegeven aan de onder
1, 5, 6, 7a, 8 en 9 genoeade vraagpunten.
Ik zal het op prijs stellen, indien u naast aedewerkers
van het College van ziekenhuisvoorzieningen, van de Geneeskundige Hoofdinspectie van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid, van de Dirtctie Planning en Bouw van dit
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Departement, van de Directie Straling van Milieuhygiëne
en medewerkers van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg ook vertegenwoordigers van andere bij NMR in
ziekenhuizen betrokken disciplines betrekt bij de advisering. Bedoelde medewerkers van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg zullen u behulpzaam kunnen zijn in de
advisering over de financieel-economische aspecten bij de
diverse vraagstukken onder 6.
Afschrift van de adviesaanvraag zend ik aan het College
voor Ziekenhuisvoorzieningen, de Centrale Raad voor de
Volksgezondheid, de Ziekenfondsraad, de vaste Commissie
voor de Volksgezondheid van de Tweede Kamer, het Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, de Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne, de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen, de Minister van
Economische Zaken en de Minister van Defensie."
w.g.
De Staatssecretaris van Welzijn.
Volksgezondheid en Cultuur,
drs JP van der Reijden
5 augustus 1983

1.2 Samenstelling van de commissie
Ter beantwoording van de adviesaanvraag werd door de Voorzitter van de Gezondheidsraad op 12 januari 1983 een commissie ingesteld met de volgende samenstelling:
drs JAG Davids,
voorzitter

Energieonderzoek
derland, Petten

dr ZM Beekman

Directeur
Stichting
Koningin
Wilhelmina Ponds - Nederlandse Organisatie voor de Kankerbestrijding. Amsterdam

prof dr ir N Bom

Thoraxcentrum,
Erasmus
versiteit, Rotterdam

dr BFM Bosnjakovic
ambtelijk adviseur

Directie Straling, Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijswijk

PJ van Leeuwen, arts

College voor
Ziekenhuisvoorzieningen, Utrecht

Centrum

Ne-

Uni-
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prof dr FL Meijler

Afdeling Cardiologie. Academisch Ziekenhuis. Utrecht

dr CO Pannenborg
ambtelijk adviseur

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Leidschendam

prof dr WHAM Penn
tot 14 oktober 1985

Emeritus-hoogloraar
nostiek

prof dr ir J Smidt

Laboratorium
voor Technische
Natuurkunde. TH Delft

prof dr A Staal

Afdeling Neurologie. Dijkzigtziekenhuis. Rotterdam

prof dr J Vermeij

Afdeling Radiotherapie. Academisch Ziekenhuis. Groningen

prof dr AE van Voorthuisen

Afdeling Radiodiagnostiek.
Academisch Ziekenhuis, Leiden

dr M Arlman-Hoeke
secretaris

Gezondheidsraad

Radiodiag-

1.3 Werkwijze van de commissie
De commissie heeft in januari 1984 een interimadvies uitgebracht inzake Nuclear Magnetic Resonance en in juli 1985
een deeladvies over omvang en opleiding van het personeel
benodigd voor NMR-beeldvorming.
Om de in de adviesaanvraag gestelde vragen over de toepassing van Magnetische Resonantie Spectroscopie (MRS) goed
te kunnen beantwoorden werd een aantal gastdeskundigen
uitgenodigd.
De volgende

gastdeskundigen

hebber

hun medewerking ver-

leend:
dr JJ Battermann

Afdeling Radiotherapie, Antoni
van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam
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prof dr HJC Berendsen

Fysisch Chemisch Laboratorium.
Rijksuniversiteit Groningen

dr C Borst

Afdeling Cardiologie. Academisch Ziekenhuis. Utrecht

dr WMMJ Bovée

Laboratorium
voor Technische
Natuurkunde. TH Delft

dr CJA van Echteld

Interuniversitair
Cardiologisch Instituut, Utrecht

prof dr Gif Hilbers

Afdeling Biophysische Chemie.
Faculteit
der
Wiskunde
en
Natuurwetenschappen. Nijmegen

dr JW de Jong

Cardiochemie / Thoraxcentrum.
Erasmus Universiteit, Rotterdam

prof dr B de Kruijff

Instituut voor Moleculaire Biologie, Utrecht

drs L te Strake

Afdeling Radiodiagnostiek, Academisch Ziekenhuis, Leiden

De gastdeskundigen zijn, onder leiding van de voorzitter
van de commissie twee. keer bijeen geweest; de commissie
heeft te zamen met de gastdeskundigen eenmaal vergaderd.
In dit advies is ingegaan op de vragen 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7f en g en 8 van de adviesaanvraag.

-
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II

TOEPASSINGEN VAN DE NMR TECHNIEK IN DE GENEESKUNDE

II .1

Inleiding

NMR (noclear magnetic resonance), of kernmagnetische resonantie of kernspinresonantie is gebaseerd op magnetische
eigenschappen van atoomkernen*. Kernen, die naast hun lading ook een spin bezitten, gedragen zich als magnetische
dipolen. Deze dipolen worden in een magnetisch veld gericht en kunnen door radiopulsen met een bepaalde resonantie-frequentie uit hun evenwichtspositie worden gebracht.
De radiofrequentiesignalen die worden uitgezonden bij het
terugvallen naar de oorspronkelijke toestand kunnen worden
gemeten.
De toegepaste radiopulsen en magneetvelden hebben een lage
energie en daardoor geen ioniserende werking.
NMR wordt sinds vele jaren toegepast in verschillende takken van wetenschap. Het gaat hierbij meestal om het bepalen van de structuur en beweeglijkheid van moleculen in de
vaste en de vloeibare fase. We noemen dit kortheidshalve
de analytische toepassing.
Door gelijktijdige verbetering van zowel c'ata-acquisitie
als data-processing technieken en door het beschikbaar
komen van sterkere magneetvelden, zijn in de afgelopen
tien jaar de volgende twee toepassingen van NMR op het
gebied van het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde mogelijk geworden:
NMR beeldvorming (MRI)
NMR beeldvorming is behandeld in het interimadvies inzake
Nuclear Magnetic Resonance van de Gezondheidsraad (no. 5,
1*>84)

*

Voor een verklaring van de termen gebruikt bij NMR zie
blz 67.
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Spectroscopie in vivo
Kernmagnetische resonantie spectroscopie of Magnetische
resonantie spectroscopie (MRS) is een vorm van absorptie
spectroscopie waarbij onder bepaalde omstandigheden een te
onderzoeken object electromagnetische straling kan absorberen* en daarna deels kan uitzenden (emitteren). De uitgezonden straling wordt gemeten. De frequentie waarbij de
emissie plaats vindt is karakteristiek voor het object.
De informatie wordt verkregen in de vorm van een spectrum.
In dit geval is dat een grafiek waarin bij een vast magnetisch veld de intensiteit van de absorptie wordt uitgezet
tegen de frequentie waarbij de absorptie plaatsvindt
(fig 1).

9

C
9

C

M«V Wv^%»v W v M ^ V V w
-5
-^ Frequentie

PPM

-ia

-15

Fig. 1. 81.0 MHz/4.7 Tesla 3 1 P NMR spectrum van een oplossing van Magnesium-ATP bij pH«7.0. De a, 0 en y
pieken corresponderen met de 3 fosfaatgroepen die in het
ATP-molecuul voorkomen.
NB. Bij meting aan ATP in weefsel gaat de pieksplitsing,
die het gevolg is van interacties tussen naburige kernen
in het molecuul, soms verloren ten gevolge van de grotere
lijnbreedtes van de pieken in weefsel.

Principe, apparaat en methodiek van MRS zijn beschreven in bijlage I
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De intensiteit van de absorptie is een naat voor de hoeveelheid aanwezige kernen.
De plaats van de pieken in het spectrum (resonantiefrequentie) van een bepaalde kern geeft informatie over de
chemische omgeving van de kern (moleculaire structuur):
verschuivingen in de resonantiefrequentie - in de tijd
gemeten - geven informatie over aard en snelheid van moleculaire omzettingen.
Het is de laatste jaren door toepassing van hoge magneetvelden mogelijk geworden om zeer kleine verschuivingen
(tot 0.1 ppm) in de resonantiefrequentie zichtbaar te maken (beter oplossend vermogen).
De gevoeligheid van de methode is groter bij toepassing
van hogere magneetvelden - hierdoor is het ook mogelijk
geworden om andere kernen dan H te meten.
De verbetering van de homogeniteit van het magneetveld en
ontwikkeling van een aantal hulpmiddelen en opnametechnieken (oppervlaktespoelen*. VSE**. TMR***) maken het mogelijk om MRS toe te passen op levende systemen, zoals kleine dieren, levende geïsoleerde organen, ledematen, delen
van het lichaam en in principe ook op het gehele menselijke lichaam. Veel informatie waar men op het ogenblik over
beschikt is verkregen met behulp van spectroscopie in systemen met een magneet met een kleine opening ("narrow
bore systems"). Deze werkwijze is een goede keuze gebleken
voor verkennend onderzoek aan onder meer proefdieren.
Om MRS signalen, afkomstig van verschillende plaatsen, te
onderscheiden zijn lokalisatietechnieken nodig (zie bijlage II).
Het meten met behulp van MRS geschiedt aan bepaalde daarvoor geschikte kernsoorten en kan leiden tot klinisch relevante informatie. Informatie kan worden verkregen door
aan één kernsoort afzonderlijk te meten of door een combinatie van metingen aan verschillende soorten kernen.

*
Zie bijlage II
** Volume Selective Excitation
*** ToDical Maonetic Resonance
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Co»binatienetingen kunnen zowel na elkaar als gelijktijdig
worden verricht. Het is ook Mogelijk een kernsoort met een
kernspin toe te voegen (bijvoorbeeld
C ) : dit proces
heet verrijking. De toegevoegde kern wordt dan opgenomen
in het metabolisme. De methode die bij een onderzoek wordt
gevolgd is afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek. Onderzoek voor het verkrijgen van fundamenteel inzicht zal dikwijls op laboratoriumschaal plaatsvinden aan
geïsoleerde organen en weefsels.
Verwacht wordt dat naast de metingen aan protonen ( H)
31
13
de metingen aan
P en
C een belangrijke plaats zullen blijven innemen (andere mogelijkheden zijn metingen
19
23
aan
F.
Na en andere alkali- en aardalkalimetalen.
15
17
N en
O; vanwege de kostenfactor valt de praktische
toepassing van de twee laatstgenoemde mogelijkheden te
betwijfelen).
De optimale magnetische veldsterkte die nodig is voor de
meting aan een kern is voor elke kernsoort anders. Zij
moet voor de verschillende kersoorten nog worden vastgesteld.
De MRS methodiek stelt ons in staat informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld de concentratie van verschillende
metabolieten, de zuurgraad in de cel, het metabolisme van
13C - en
gemerkte
verbindingen - bijvoorbeeld
met
de
kinetiek van enzymreacties en over de concentratie van
verschillende ionen in (een bepaald volumedeeltje van) het
lichaam. Men verwacht dat hierdoor meer inzicht kan worden
verkregen in het metabolisme en de fysiologie van het lichaam. Afwijkingen van de normale functie zouden op deze
wijze kunnen worden geconstateerd en gekwantificeerd. Het
verloop van ziekten en effecten van behandelingen zouden
door het regelmatig meten met behulp van MRS kunnen worden
gevolgd. Een groot voordeel van MRS is dat de methode
niet-invasief is, en zonder risico voor de patient kan
worden uitgevoerd en herhaald.
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Of de methodiek in de toekomst in de kliniek toepassing
zal vindon hangt af van de Mogelijkheid on "normaal" en
"abnormaal" ten aanzien van de verschillende functies te
kunnen omschrijven en onderscheiden.
Vooralsnog is de NMR-spectroscopie als onderdeel van de
klinisch wetenschappelijk onderzoek nog in een experimenteel stadium. Zij zal - bij een goede ontwikkeling in de
toekomst - mogelijkheden scheppen om in samenspel met MRI
te komen tot een verbeterd inzicht in het functioneren van
organen. De ontwikkeling van MRI moet zich richten op informatie die nodig is om te weten waar bepaalde biochemische processen zich afspelen. De ontwikkeling op het
gebied van MRS moet inzicht geven in zowel de aard als de
omvang van de biochemische processen.
Om MRS tot een voor de geneeskunde waardevolle methodiek
te ontwikkelen zijn twee soorten onderzoek nodig; enerzijds gericht op het fundamenteel-klinische en anderzijds
op technisch-fysische aspecten (software- . hardware- en
methode-ontwikkeling). Laatstgenoemd
onderzoek
is van
belang om tot een verfijning van waarnemingsresultaten te
kunnen komen.
De informatie die met MRS kan worden verkregen is uniek.
Vergelijking met andere methodieken is dus nauwelijks mogelijk. Het zal echter essentieel zijn bij het ontwikkelen
van MRS het onderzoek te ondersteunen door gebruik te maken van andere technieken op technisch-fysisch, fysischchemisch, bio(chemisch). en medisch-klinisch gebied.
MUS stelt hogere eisen aan de apparatuur dan MRI. Het is
in de toekomst waarschijnlijk mogelijk beide methodieken
met hetzelfde apparaat toe te passen. Vanuit de ontwikkeling van MRS gezien is dit vrijwel een noodzaak. Om spectroscopie te kunnen verrichten moet men in staat zijn te
lokaliseren. De meest voor de hand liggende methode is dan
MRI met behulp van hetzelfde apparaat.
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De vraag
ting van
zal zijn
nodig is
beelden.

is echter of er in de praktijk, naast de bezethet MRI apparaat voor patiëntenzorg, nog ruimte
voor fundamenteel MRS onderzoek dat onder meer
voor een dieper inzicht in de betekenis van MRI

Dit advies zal gaan over de mogelijkheden en de beperkingen van de toepassing van MRS in de geneeskunde, voor
zover op dit moment bekend.
II.2

Toepassingen van MRS in vivo

Tussen MRS in vivo en NMR-beeldvorming is een aantal verschillen aanwijsbaar.
Alhoewel het in principe mogelijk is NMR-beeldvorming te
verrichten met behulp van metingen aan andere kernen dan
protonen ( H) is de toepassing in de kliniek, tot op
heden, beperkt tot beeldvorming met behulp van protonen.
Voor MRS metingen* in vivo is een aantal kernsoorten geschikt; er kunnen dus metingen aan diverse kernsoorten
worden verricht.
Voor spectroscopie moeten andere eisen worden gesteld aan
de magneet, dan bij beeldvorming.
Bij MRS dient aan het aspect van de calibratie extra aandacht te worden besteed. Een belangrijke rol speelt de
plaatsbepaling (lokalisatie**): het goed en nauwkeurig
kunnen bepalen welk volumedeel wordt gemeten.
Alleen voldoende mobiele (delen van) moleculen in oplossing geven scherpe resonantiepieken. De scherpe pieken
zijn met de huidige apparatuur goed te detecteren. Te verwachten valt dat in bepaalde gevallen ook resonantiepieken
afkomstig van moleculen in meer immobiele systemen gemeten
zullen kunnen worden.

*

Het principe en het apparaat zijn beschreven in de bijlage I
** Zie bijlage II

- 31 -

De MRS techniek is relatief ongevoelig in vergelijking net
andere spectroscopische technieken. Zij biedt echter informatie die niet met andere technieken is te verkrijgen.
De grens van de te meten concentratie is afhankelijk van
een aantal factoren zoals veldsterkte, meettijd, soort en
kwaliteit van de magneet, zend- en ontvangstspoel. mogelijkheid tot onderdrukking van het watersignaal etc. Voor
een veldsterkte van 5 Tesla geldt voor
H 0.05-0.1 mH
als praktische detactielimiet. voor
P 0.2-O.S mM. Bij
toepassing van 2 Tesla zullen deze waarden hoger liggen.
Een andere praktische concentratielimiet wordt gevormd
doordat wordt gemeten aan een gegeven volume (meestal 1
cm ).
a. De magneet
Voor spectroscopische toepassingen moet de homogeniteit
van het veld aan hogere eisen voldoen dan nodig is voor
alleen beeldvorming.
Voor "whole body imaging" is uiteraard een magneet met een
grote opening nodig: voor spectroscopie is een hoog veld
nodig. De combinatie die voor beide toepassingen geschikt
is, is momenteel technisch beperkt tot velden van ongeveer
2 Tesla, hoewel velden tot 4 Tesla in de toekomst wel mogelijk worden geacht. Het is belangrijk dat bij hogere
veldsterkte sneller kan worden gemeten.
Bij 0,5 Tesla kunnen goede afbeeldingen worden gemaakt.
Voorzover dit nu is te overzien, zijn de afbeeldingen verkregen bij 1.5 - 2,0 Tesla over het algemeen niet veel
beter van kwaliteit. Beelden van het hoofd, gemaakt bij
deze veldsterkte kunnen echter wel beter van kwaliteit
zijn dan die van een 0,5 Tesla scanner. Dit wordt veroorzaakt doordat bij dezelfde signaal-ruisverhouding dunnere
sneden met een beter ruimtelijk oplossend vermogen kunnen
worden gemaakt. Veldsterkten van 1,5 - 2,0 Tesla zijn echter de laagste veldsterkten waarbij nog zinvol spectroscopie kan worden bedreven.
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De optimale veldsterkte is afhankelijk van de te «eten
kern en van het onderzoek waarvoor de techniek wordt toegepast. Dat wil zeggen dat bij spectroscopische aetingen
aan H en
C het. veld zo hoog Mogelijk aoet zijn; bij
netingen <tnn
P aoet waarschijnlijk voor een optima
worden gekozen; de winst aan gevoeligheid bij gebruik van
een hogere veldsterkte is voor deze laatstgenoemde kern
discutabel.
De prijs van de aagneten neeat sterk toe aet de veldsterkte. Naast de beperking van de aagneet wordt het boven 2
Tesla moeilijk oa voor protonen een voldoend sterk radiofrequent veld in te stralen zonder dat er probleaen aet
verwaraing van het object optreden. Dit geldt veel ainder
voor andere kernen dan protonen (en fluor). De cheaische
verschuiving tussen vet en water geeft beeldvertekening;
dit is echter geen principiële beperking, aangezien hiervoor oplossingen aogelijk zijn. Bij hogere protonfrequenties (2 Tesla koat overeen aet 85 MHz) wordt ook de indringdiepte van de velden steeds ainder en worden de benodigde correcties gecoapliceerder. Het ziet er naar uit dat
voor de koaende jaren voor aetingen aan protonen een veld
van ongeveer 2 Tesla als bovengrens aoet worden beschouwd.
De hoaogeniteit van het veld is belangrijk voor spectroscopie, doch is vooral van belang voor protonenspectroscopie waarbij een hoaogeniteit van beter dan 0,1 ppa nodig
is. Dit vereist vrij uitgebreide gradiëntcoapensatie
(shiaspoelen).
b. Kernen die geschikt zifn voor MBS-aetineen
In principe zijn alle kernen die voorkoaen in de talloze
soorten moleculen in biologisch weefsel toegankelijk voor
NMR-spectroscopisch onderzoek, aits zij aagnetisch actief
zijn. In de praktijk wordt de bruikbaarheid van de verschillende kernen beperkt door:
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de relatieve gevoeligheid van de kern in de NMR meting
(zie tabel 1)
het natuurlijke procentuele voorkomen van de kern
(natural abundance) (zie tabel 1)
het gehalte aan een bepaalde kern in de talloze soorten
•o1ecu1en in weefsel
de spectrale dispersie (tevens afhankelijk van de veldsterkte): hoe goed kunnen dezelfde kernen in verschillende verbindingen van elkaar worden onderscheiden.
Bij het werken «et niet natuurlijk voorkokende kernsoorten
speelt de mogelijke toxiciteit van het element of van zijn
chemische verbinding een rol.
Voor klinische spectroscopische toepassingen zijn de kernen die worden gemeten tot nu toe beperkt tot H,
C
31
19
23
en
P en mogelijk
F en
Na. Voor de toekomst
valt niet te verwachten dat deze groep nog veel zal worden
uitgebreid, tenzij in zeer specifieke gevallen.
Fosfor (31P)
31
Een relatief eenvoudig spectrum is het
P NMR spectrum
van bijvoorbeeld spierweefsel. Het voor de energiehuishouding zo belangrijke molecuul adenosine trifosfaat (ATP)
bevat drie chemisch verschillende fosforatomen, die dan
ook aanleiding geven tot drie verschillende resonanties en
in het spectrum eenvoudig zijn te herkennen. Omdat de
zuurgraad (pH) de chemische omgeving van een foeforkern
kan beïnvloeden is het mogelijk om uit de resonantiefrequenties van bijvoorbeeld anorganisch fosfaat de pH in de
cel vast te stellen. Ook andere uitwendige factoren kunnen
invloed hebben op resonantiefrequenties. Het wel of niet
gecomplexeerd zijn van ATP met magnesium leidt tot andere
resonantiefrequenties. Op grond van de gemeten resonantiefrequentie kan worden geconstateerd of ATP complex gebonden is. Door hun gunstige onderlinge spreiding, ("chemi-
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Tabel 1

Biologisch belangri jke NMR kernen
Kern

1H
13c
UN
is N
I/O
19F
23 H a
2BMg
3 lp
3*C1

39K
<3 C a

NMR resonantie
frequentie bij
1.5 T (MHz)

63.86
16.06
4.613
6.471
8.658
60.08
16.89
3.908
25.85
6.257
2.980
4.297

relatieve
gevoeligheid
bij constante
veldsterkte

100
1.59
0.10
0.10
2.91

83
9.25
0.27
6.63
0.47
0.05
0.64

natuurlijk
voorkoken

1
99.98
1.11
99.63
0.37
0.04

100
100
10.13

100
75.53
93,1
0.145

Deze tabel laat zien dat de resonantiefrequenties voor de
diverse kernen verschillen en dat de relatieve gevoeligheid zeer uiteenlopend is.
De gevoeligheid van Ifl wordt o? 100 gesteld; de gevoeligheid van andere kernen is bieciee vergeleken.
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cal shift" gebied van ongeveer 30 ppm) zijn nog tal van
andere pieken herkenbaar in het
P spectrum van spierweefsel, zoals ïosfocreatine en suikerfosfaten. Deze verbindingen zijn van belang voor de energiehuishouding van
de cel. Ondat chemische uitwisseling van bijvoorbeeld fosfaatgroepen tijdens de NMR meting van invloed kan zijn op
het signaal is het zelfs mogelijk gebleken om de snelheid
van enzymatische reacties in weefsel te volgen.
Koolstof (13C)
12
Daar
C. de meest voorkomende koolstofisotoop, niet
magnetisch actief is, is men voor koolstof NMR aangewezen
op de (niet-radioactieve) isotoop
C. Door het geringe
natuurlijk voorkomen (1,1% van het totaal aan koolstof) en
13
lage relatieve gevoeligheid komt voor
C NMR alleen
weefsel in aanmerking dat een hoog C-gehalte heeft. Ander13
zijds kan men door gebruik te maken van met
C verrijkte verbindingen (suikers, aminozuren, vetzuren, etc.) het
stofwisselingsverloop en reacties van dergelijke moleculen uitstekend volgen, te meer omdat het "chemical shift"
gebied van 13C zeer groot is (tot 200 ppm).
Ook via moderne NMR-pulstechnieken kan de gevoeligheid van
13
de
C-meting worden opgevoerd. Een hieraan verbonden
nadeel voor klinisch onderzoek is de hoge radiofrequentie-belasting.
Waterstof (1H)
Door haar hoge gevoeligheid is de H-kern zeer geschikt
voor in vivo NMR spectroscopie. Het kleine "chemical
shift" gebied (10 - 20 ppm) resulteert echter veelal in
ingewikkelde spectra. Bovendien worden de metingen bemoeilijkt door de enorm hoge concentratie van waterprotonen in
biologisch weefsel (ongeveer 70 M ) , waardoor de resonanties afkomstig van andere verbindingen in het niet dreigen
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te vallen. Met geavanceerde pulstechnieken is het echter
mogelijk gebleken de enorme waterpiek te onderdrukken,
waardoor
H-NMR spectroscopie belangrijk aan perspectief
heeft gewonnen.
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III PERSPECTIEVEN VOOR SPECTROSCOPIE VAN VERSCHILLENDE
KERNEN, al dan niet gecombineerd met beeldvorming
a. Combinatie van beeldvorming en spectroscopie
In beginsel Kan ervan worden uitgegaan dat naast beeldvorming met dezelfde kern als waarmee spectroscopie wordt
bedreven, veelal beeldvorming met behulp van protonen zal
zijn vereist voor nauwkeurige plaatsbepaling. Dit is een
gevolg van de lagere gevoeligheid (ten opzicht van protonen) van de andere kernen, die daardoor veel minder geschikt zijn voor plaatsbepaling. Protonimaging zal dikwijls met dezelfde apparatuur (en dus met dezelfde magneet) moeten plaatsvinden
Bij de toepassing van een combinatie van beeldvorming en
spectroscopie in de kliniek kan men twee benaderingen onderscheiden:
1. De benadering waarbij men in afzonderlijke procedures,
via beeldvorming en spectroscopie, gegevens over (pathologisch) weefsel tracht te verkrijgen.
2. De benadering waarbij men deze gegevens in één en
dezelfde procedure verkrijgt.
Beeldvorming en spectroscopie in afzonderlijke procedures
Als spectroscopische metingen niet in één procedure met
beeldvorming worden gecombineerd, dan moet één van de lokalisatiemethoden beschreven in bijlage II worden toegepast. Op beperkte schaal wordt in vivo spectroscopic met
behulp van oppervlaktespoelen al bij mensen toegepast.
Een combinatie van lokalisatiemethoden zou kunnen leider
tot een vrij efficiënte bepaling van bepaalde metabol^t.v
in door de onderzoeker aan te geven gebieden. Bij deze
31
13
procedure vormt de combinatie van
P of
C spectroscopie voorafgegaan door beeldvorming met protonen een
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integraal deel van de meting aan inwendige organen. Beeldvorming met protonen levert dan grote voordelen op voor de
31
interpretatie van gelokaliseerde spectroscopie van
P
13
en
C. Er moet echter nog veel ontwikkelingswerk worden
gedaan voordat klinisch bruikbare methoden ter beschikking
zullen zijn.
Beeldvorming en spectroscopie in één procedure
MRS is in principe mogelijk met een primair voor MRI ontworpen magneet met grote opening: "whole body MR-scanners", mits hierbij is voldaan aan de voorwaarden genoemd
in hoofdstuk II. Dit wordt nader behandeld onder b voor de
31
13
"chemical shift" beeldvorming van
P en
c en onder
c voor het meten aan protonen.
Een systematisch onderzoek naar de mogelijkheden van deze
benadering is nog maar in een beginstadium. De grootste
moeilijkheid bij dit soort experimenten is de gevoeligheid
en de intensiteitsvervormingen in de spectra van andere
kernen dan protonen.
b.

Beeldvorming gecombineerd met spectroscopie van dezelfde kernen (uitgezonderd protonen)
Het is technisch mogelijk om beeldvorming in twee (of
zelfs drie) dimensies te combineren met spectroscopie. In
principe kan een spectrum van elk beeldpixel worden gemeten. Bij zulke metingen wordt de informatie over de plaats
door gradiëntpulsen verzorgd en staat gedurende de echo
geen gradiënt aan. Hierdoor is de shift meetbaar. Het probleem hierbij is dat in feite een parameter méér wordt
gemeten dan met beeldvorming alleen, hetgeen de meettijd
sterk verlengt of de signaal/ruisverhouding sterk verslechtert. Ook worden hogere eisen gesteld aan de computerverwerking, zowel qua rekensnelheid als qua opslagcapaciteit.
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Het gaat hier in de eerste plaats om
P en
nen. Beide hebben een veel lagere gevoeligheid dan

C kerH.

c. Spectroscopie van protonen
Voor spectroscopie van protonen ligt er een uitgebreid
gebied van potentiële klinische toepassingen. Er zijn zeer
veel metabolieten met herkenbare protonspectra die klinisch interessant zijn. Het voordeel van protonen is uiteraard hun hoge gevoeligheid. Onderzoek van protonspectroscopie is nog in een beginstadium en geenszins rijp
voor klinische toepassing. Het is echter veelbelovend omdat er nog veel niet uitgewerkte mogelijkheden zijn om
spectrale gegevens te selecteren. De problemen en mogelijke oplossingen zijn de volgende:
Onderdrukking watersignaal
Metabolieten komen in een concentratie voor van maximaal
10 millimolaii. Daardoor is de signaalsterkte ten hoogste
een tienduizendste van het watersignaal. Niet alleen is de
signaal/ruisverhouding dus veel kleiner (maar niet slechter dan voor de meeste andere kernen), maar de overstraling door het sterke watersignaal maakt directe detectie
onmogelijk. In biochemische toepassingen van hoge resolutie NMR is dit probleem bekend en zijn er goede oplossingen voor; bij in vivo toepassingen zijn deze in ontwikkeling en zijn reeds goede resultaten bereikt. Deze oplossingen komen neer op het gebruik van speciale pul e vormen
en -sequenties waardoor het overheersende watersignaal
wordt onderdrukt. Hel moet worden opgemerkt dat het bij
hoge resolutie NMR om frequenties van 300 MHz en hoger
gaat; bij lagere frequenties zijn de problemen groter.
Selectie van spectrale componenten
Resonanties van andere dan waterprotonen overlappen elkaar
in zo sterke mate dat het moeilijk is om de resonanties
van bepaalde metabolieten te detecteren. Er zullen specia-
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Ie detectiemethoden vereist zijn. In het bijzonder zijn er
mogelijkheden in het gebruik van pulssequenties die zogenaamde "dubbelquantumovergangen" exciteren, waardoor spingekoppelde protonparen. die in bepaalde metabolieten voorkomen, worden geselecteerd en alle andere resonanties (ook
die van water) worden onderdrukt. Ook is het mogelijk resonanties met specifioke koppelingsconstanten en mogelijk
ook met een specifiek chemical shiftpatroon selectief te
exciteren of te onderdrukken.
Naast de protonspectroscopie van metabolieten kan ook selectieve beeldvorming van vetweefsel plaatsvinden. De selectie gebeurt dan op basis van het chemical shiftverschil
van 3.5 ppm met het watersignaal. Evenzo kan het vetsignaal uit een waterbeeld worden geëlimineerd. Deze toepassing maakt gebruik van chemical shift, maar kan toch nauwelijks tot de spectroscopie gerekend worden. Zij is wel
van belang voor het corrigeren van vervormingen door Chemical shift in waterbeelden bij hoge velden.
d. Beeldvorming met andere kernen dan protonen.
Apparatuur voor beeldvorming van het gehele lichaam gecombineerd met spectroscopie zal ook geschikt zijn voor
beeldvorming met andere kernen dan protonen. Het is dus
zinvol de perspectieven hiervan te beschouwen. Het gaat om
de volgende nucliden:
Natrium
Natrium komt voor als Na
ionen in extracellulaire lichaamsvloeistoffen met een concentratie van ongeveer 150
millimolair. De frequentie bij een veld van 2 Tesla bedraagt 22,5 MHz. De NMR-gevoelige kern
Na komt in de
natuur voor 100* voor. De gevoeligheid ten opzichte van
protonen bedraagt bij gelijk veld slechts 9%. Bovendien is
de concentratie in lichaamsvloeistoffen slechts 0,15% van
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die van protonen, zodat de werkelijke gevoeligheid 7500
maal geringer is dan van protonen. Daarentegen zijn de
relaxatietijden van natrium kort (T ongeveer 50 ms) en
kan de tijd benodigd voor het vergaren van de gewenste
gegevens ook kort zijn. Toch zal de kwaliteit van de beelden minder zijn en er zullen veel langere meettijden nodig
zijn. Het voordeel van Na-resonantie is dat natrium vooral
extracellulair voorkomt, behalve als de metabole conditie
van de cel slecht is. Na-beeldvorming kan zodoende een
indicatie van de metabole conditie zijn; inwendige bloedingen in de schedel, oedeem en necrotisch weefsel zouden
geïdentificeerd kunnen worden. Natrium leent zich in principe ook voor spectroscopie, mits chemical shift reagentia
worden toegepast. Deze stoffen vinden een belangrijke toepassing in de MRI maar kunnen tevens waardevolle informatie geven in spectroscopisch onderzoek van de meeste met
de NMR-techniek te meten nucliden, met name voor wat betreft het detecteren van compartimentalisatie van moleculen.
Hoewel natriumafbeeldingen al op zeer beperkte schaal klinisch worden gebruikt, is nog veel onderzoek nodig om uitgebreider toepassing mogelijk te maken.
Fluor
Fluor is een gevoelige kern, met een natuurlijk voorkomen
van 1001. die bij 2 Tesla resoneert op 80 MHz en een gevoeligheid ten opzichte van protonen van 83\ heeft. Fluor
komt in de meeste natuurlijke weefsels in sporehoeveelheden voor en zal dus als contrastmiddel moeten worden toegediend. Het fluoride-ion is toxisch, evenals veel fluorderivaten. Er zijn echter ook niet-toxische fluorhoudende
verbindingen, die in hoge concentratie in de bloedbaan
kunnen worden gebracht en waarvan beeldvorming mogelijk
moet zijn. Er is nog zeer weinig ervaring met het gebruik
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van Cluorresonantie voor beeldvorming. Het laat zich
aanzien dat toepassing mogelijk zal zijn voor beeldvorming
van bloedvaten (angiografie). maar het is de vraag of deze
methode met röntgenangiografie zal kunnen concurreren.
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IV

POTENTIëLE TOEPASSINGEN

a.

Oncologie

De diagnose en het daaropvolgende klassificeren van timoren geschieden heden ten dage op grond van een biopsie en
microscopisch onderzoek.
Een algemeen toepasbare niet-invasieve methode die een
specifieke kankerdiagnose mogelijk maakt is tot nog toe
niet beschikbaar. In verband met de noodzaak van een dikwijls ingrijpende therapie, is aan een specifieke methode
voor het lokaliseren en karakteriseren van sommige tumoren
grote behoefte. Moderne beeldvormende methoden kunnen worden toegepast bij de diagnostiek van kanker voor de bepaling van uitbreiding van het proces, doch zij zijn aan
beperkingen onderhevig als de tumoren klein zijn en/of
weinig in fysische eigenschappen verschillen van het omringende weefsel.
Om een optimale therapie te kunnen toepassen is het gewenst de resultaten van de therapie in een vroeg stadium
te kunnen meten en te kunnen volgen. Zowel radio- als chemotherapie worden dikwijls gehinderd door de aanwezigheid
van ischemische zones in de laesies. Het is klinisch niet
mogelijk van deze zones de plaats en grootte te bepalen.
In principe kunnen MRS spectra van nieuwvormingen verschillen van diet van normale weefsels. Het is in dit stadium van da ontwikkeling van de MRS methodiek nog moeilijk
resonanties in verbinding te brengen met bepaalde eigenschappen en functies. Haar dit wel kan, bijvoorbeeld bij
het bepalen van een zuurgraad in tumoren, blijft de betekenis hiervan controversieel: gezien het veelvoud van factoren dat op de zuurgraad van invloed kan zijn, is dit
niet verwonderlijk.
De verwachting bestaat dat MRS ons in staat zal stellen
veranderingen in de samenstelling en in het metabolisme
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van tumoren waar te nemen (fig 2). Een inzicht in de oorzaak en betekenis van de veranderingen vereist veel onderen
correlerend - om
tot
klinisch
zoek - beschrijvend
bruikbare resultaten te komen.
Naast de mogelijkheid om inzicht in de biologie van tumoren te verkrijgen, verwacht men dat het in de toekomst
wellicht mogelijk zal zijn specifiek onderscheid te kunnen
maken tussen normdal weefsel en tumorweefsel met behulp
van MRS. Dit is in enkele gevallen reeds aangetoond. Als
nieuw onderzoek kan aantonen dat reproduceerbare en kwantificeerbare verschillen in metabole processen van tumoren
en normaal weefsel zijn waar te nemen, zal men voor het
feitelijk toepassen van MRS over een nauwkeurige plaatsbepaling van het volumedeel waarvan de spectrale informatie
afkomstig is dienen te beschikken (lokalisatie). Deze lokalisatie zal ook nodig zijn bij het opsporen van hypoxische zones, en de, met de aanwezigheid van deze zones samenhangende, therapie. Als met MRS verschillen tussen normaal en tumorweefsel kunnen worden vastgesteld en deze
toepassing als routine bruikbaar blijkt in de kliniek, zal
door een goede (in een vroeg stadium) diagnosestelling het
toepassen van een doelmatige therapie kunnen worden bevorderd. Nietinvasieve diagnosestelling en een doelmatige
therapie zullen in de gezondheidszorg kostenverminderd
kunnen werken. Het ongemak voor de patiënt tijdens het
diagnostisch onderzoek zal afnemen, terwijl - door mogelijke tijdige ontdekking en goede behandeling - de patiënt
een betere kans op genezing zal hebben.
Het realiseren van het medisch toepassen van NMR-beeldvorming kan kritisch zijn voor de verdere ontwikkeling van de
in vivo-spectroscopie. MRS kan namelijk slechts zinvol kan
worden uitgevoerd met een nauwkeurig omschreven plaatsbepaling, die in de meeste gevallen met behulp van NMRbeeldvorming zal worden verkregen.
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Press NY: NMR in Cancer. I High resolution spectroscopy of tumors.
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b.

Cardiologie

NMR spectroscopisch onderzoek aan het hart heeft zich tot
nu toe voornamelijk beperkt tot experimenten bij dieren.
Talloze studies zijn verricht met
P NMR om de energiehuishouding (ATP. fosfocreatine) en de intracellulaire pH
van het hart vast te stellen. Er is veel aandacht besteed
aan de gevolgen van ischemie en het effect van maatregelen
die de hartspier tegen de gevolgen van ischemie moeten
beschermen, zoals verlaging van de temperatuur en het gebruik van bijvoorbeeld calciumantagonisten. Tegelijkertijd
is in een aantal studies de correlatie met functionele
gegevens van het hart onderzocht. Biochemisch belangrijke
informatie over de snelheid van enzymatische omzettingen
in het hart in vivo kon eveneens vorden verkregen. Deze
informatie was tot voor kort niet beschikbaar. Wellicht is
hiermee een basis gelegd om in de toekomst metabole stoornissen klinisch nauwkeurig te kunnen karakteriseren. Met
13
C NMR is eveneens, zij het in mindere mate, metaboo1
onderzoek verricht naar onder meer de opbouw en het verbruik van glycogeen (= reservebrandstof) in het hart. Bij
de verbetering van cardioplegie en preservatietechnieken
voor harttransplantaties is al in bescheiden mate gebruik
gemaakt van de
P NMR techniek. Te verwachten valt dat
in de toekomst ook bij deze problematiek steeds meer van
de NMR techniek zal worden geprofiteerd.
Om met NMR-spectroscopie het hart te kunnen bestuderen
zonder interferentie van ander weefsel, moet een vorm van
lokalisatie worden gebruikt. Bij proeven met dieren is dit
gerealiseerd door onder meer isolatie van het hart, het
(eventueel chronisch) aanbrengen van RF-spoelen rond het
hart in situ en het inbrengen via een catheter van een
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klein RF-spoeltie in het hart. Daarnaast, zijn volledig
niet-invasieve technieken toegepast waarbij gebruik is geKaakt van een oppervlaktespoel op de thorax, al dan niet
met verdere lokalisatie Bet behulp van veldgradiënten en
geavanceerde pulsvolgorden*.
Niet-invasieve
P NMR methoden zijn zeer recent ook al
voor humaan hartonderzoek gebruikt. De oppervlaktespoel
kan rechtstreeks worden gebruikt, waarbij enige bijdrage
van bijvoorbeeld skeletspieren tot het totale signaal voor
lief moet worden genomen. Combinatie van de oppervlaktespoel met een ééndimensionale lokalisatie is ook mogelijk.
Bij ééndimensionale lokalisatie dient men te denken aan
het selectief meten van plakken weefsel met een dikte van
ongeveer 1 cm. evenwijdig aan de oppervlaktespoel met een
meettijd van ongeveer 20 minuten. Wanneer men met deze
ééndimensionale lokalisatie één der hartholtes bereikt.
blijkt dit uit het verschijnen van specifieke resonanties
31
in het
P NMR spectrum van 2,3-difosfoglyceraat, dat in
hoge concentraties in de rode bloedcellen voorkomt. Bij
onderzoek van metabole afwijkingen die de gehele menselijke hartspier betreffen (zoals bij cardiomyopathieën nodig
is) zijn de geschetste methoden nu al toereikend om zinvol
klinisch NMR-spectroscopisch onderzoek te kunnen verrichten.
Is men geïnteresseerd in de metabole consequenties van
lokale ischemie ten gevolge van vernauwingen in de kransslagaders van het menselijke hart. dan is een ver gaande
lokalisatie nodig om te kunnen richtten op het ischemische
gebied. Het nadeel van deze nauwkeuriger lokalisatietechnieken is een verminderde gevoeligheid. Hierdoor zijn deze
methodes voorlopig alleen zinvol bij toepassen van de gevoelige H-kern.

*

Zie bijlage II
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Onlangs is grote vooruitgang geboekt bij het effectief onderdrukken van het overheersende water-signaal bij in vivo
H-NMR spectroscopie en is het mogelijk gebleken o» bijvoorbeeld geringe lactaatconcentraties in weefsel te meten. Daar de lactaatconcentratie in hartspierweefsel een
gevoelige parabeter voor ischemie is. ligt hiermee de karakterisering van ischemische hartspierziekte met H NMR
spectroscopie in het nabije verschiet.
c.

Neurologie

Op dit moment richt MRS-onderzoek vac de hersenen zich op
de gevolgen van ischemie, epilepsie, hypoxie (zuurstoftekort) en metabole comata (b.v. coma hepaticum). Onderzoek
bij proefdieren wordt al sedert 1978 door een aantal onderzoekers verricht (fig 3). Zij hebben aetabole veranderingen tijdens en na ischemie in beeld gebracht en de
ernst ervan gerelateerd aan verschillende
P MRS parameters. Het bleek dat effecten van bepaalde therapieën,
zoals hypothermic en de toepassing van sommige geneesmiddelen, met MRS in vivo op niet-invasieve wijze konden worden gevolgd.
H-MRS blijkt informatie te kunnen geven over de concentraties van lactaat in de hersenen, sommige aminozuren en
zogeheten neurotransmitters. Dit gegeven kan wellicht aangrijpingspunten bieden voor het ontwikkelen van nieuwe
therapieën voor bovengenoemde ziektebeelden.
Onderzoek bij mensen is sinds 1983 mogelijk. Er is aangetoond dat
P MRS al in een vroeg stadium informatie kan
geven over schade die tijdens de geboorte wordt opgelopen.
Dit biedt de mogelijkheid van het zeer vroeg instellen van
een individuele therapie met als doel verdere schade te
voorkomen, bijvoorbeeld minder neurologische afwijkingen
op latere leeftijd. MRS zal wellicht in de toekomst een
rol kunnen spelen bij het vaststellen 'van hersendood.
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Als conclusie kan gelden dat MRS van de hersenen in de
toekomst bij de mens belangrijke informatie kan verschaffen over metabole veranderingen bij ischemie. epilepsie en
tumorgroei.

Fig. 3. In vivo fosfor NMR spectrum van de hersenen van een
rat. De volgende chemische verbindingen zijn in het spectrum zichtbaar: ATP=Adenosinetrifosfaat. DPDB-Difosfodiësters. PCr-Fosfocreatine.
PDE-Fosfodiësters,
P^=Anorganisch fosfaat, PME=Fosfomonoësters.
Bron:

d.

Boveé WMMJ. Laboratorium voor Technische Natuurkunde TH. Delft.

Hepatoloaie

Net behulp van
C,
H en
P spectroscopie is er
belangwekkend onderzoek gedaan naar de fysiologie en pathofysiologie van de lever van proefdieren. Zowel aan geïsoleerde geperfundeerde levers als aan ï;et intacte proefdier zijn metingen verricht. Het genoemde technieken is
het mogelijk veranderingen in de tijd te meten van belangrijke componenten en metabolieten van levercellen en op
deze wijze informatie te krijgen over onder meer energiehuishouding, glycogenolyse, glyconeogenese, vetmetabolisme
en de productie /an ketonlichamen. Bij proefdieren zijn
modellen van leverziekte (vervetting, verbindweefsel ing,
ischemie en necrose) gevolgd.
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Het is mogelijk gebleken omzettingssnelheden van verbindingen dcor enzymsystemen te meten bij concentratieveranderingon van bepaalde hormonen (bijvoorbeeld insuline of
glucagon, normale of pathologissche schildklieractiviteit).
MRS onderzoek is gestart aan gepreserveerde organen (lever, nier) teneinde hun bruikbaarheid voor transplantatie
te voorspellen. Toepassingen bij de mens zijn tot nu toe
geweest:
H-MRS op lichaamsvloeistoffen (zoals bijvoorbeeld urine en liquor), bij vergiftigingen (paracetamol),
en onderzoek naar aangeboren stofwisselingsstoornissen.
Een voorbeeld van onderzoek naar de stofwisseling is de
invloed van vasten op de koolhydraatstofwisseling in de
lever bij patiënten met glucose-6-fosfatasedeficiëntie.
Ongetwijfeld is er voor MRS een grote toekomst weggelegd
voor uitgebreid onderzoek van de leverstofwisseling bij de
mens, met als doel de pathofysiologie te begrijpen en zo
mogelijk therapeutisch te beïnvloeden. In eerste instantie
valt te denken aan het bestuderen van aangeboren afwijkingen, vergiftigingen (bijvoorbeeld alcohol) en endocrinologische ziekten (bijvoorbeeld suikerziekte). In principe
echter zal het hele scala van metabole ziekten van de lever voor dit onderzoek toegankelijk zijn. Voordat MRS van
de lever klinisch kan worden toegepast, moet er echter nog
veel ontwikkelingswerk worden verricht.
e.

Skeletspieren

Het intacte weefsel waaraan dierexperimenteel voor de eerste maal NMR onderzoek werd verricht, heeft ook in de klinische toepassing van NMR spectroscopie tot nu toe het
meeste opgeleverd: de skeletspier. In 1977 werd reeds NMR
onderzoek gedaan aan dystrofische skeletspieren van de
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kip. Sindsdien zijn een groot aantal humane spierziekten
roet hun
P NMR-patroon gedocumenteerd. Dar het NMR-onderzoek van skeletspieren zich zo snel ontwikkelt, heeft
een aantal oorzaken.
- Ten eerste kan het verrichten van NMR onderzoek aan skeletspieren van de ledematen op eenvoudige wijze met een
oppervlaktespoel plaatsvinden. Door de relatief grote
massa van het spierweefsel is er geen interferentie van
betekenis door ander weefsel. Grote hoeveelheden onderhuids vetweefsel leveren toch wel wat problemen op. Dit
komt omdat de oppervlaktespoel slechts een signaal kan
registreren tot op een diepte die ongeveer gelijk is aan
de straal van de spoel, en omdat bij het afregelen van de
magneetveldhomogeniteit gebruik wordt gemaakt van het
H-signaal dat afkomstig is van het water in spierweefsel. Het afregelen kan bemoeilijkt worden door een sterk
H-signaal afkomstig van het menselijk vet. Voor het
onderzoek aan de spier zelf is voor het merendeel gebruik
gemaakt van
P NMR. Daar in vet geen voldoende mobiele
P bevattende verbindingen voorkomen, is het onderhuidse vetweefsel als zodanig geen interferentiebron van betekenis bij het bestuderen van energiehuishouding en zuurgraad in spierweefsel.
- Ten tweede heeft het spier-NMR-onderzoek als eerste geprofiteerd van de ontwikkeling van magneten met een grotere opening. De eerste generatie magneten met een grotere
opening hadden een toegankelijke diameter van 20 a 30 cm,
waarin juist menselijke ledematen uitstekend passen.
- Ten derde is het relatief eenvoudig om tijdens het onderzoek metabole veranderingen in de spiercel te induceren. Veel vergelijkend onderzoek is gedaan. Het betrof
31
.
P NMH spectra van spieren in rust, de reactie op zowel
aerobe als ischemische inspanning (waarbij de bloedtoevoer
door middel van een manchet van een bloeddrukmeter beperkt
wordt), en van het herstel van de spier na inspanning.
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Op deze wijze kon van
P NMK Mc Ar die's syndroom worden
aangetoond. McArdle's syndroom betreft een aangeboren deficiëntie van het enzym glycogeenfosforylase. waardoor de
spier bij inspanning niet in staat is om zijn reservevoorraad brandstof (glycogeen) aan te spreken. In gezond
spierweefsel daalt in zo'n situatie de intracellulaire pH.
doordat
melkzuur
wordt
gevormd.
Bij patiënten met
McArdle's syndroom vindt men daarentegen zelfs een lichte
pH-stijging bij inspanning, terwijl tegelijkertijd het
fosfocreatinegehalte abnormaal snel daalt.
Een andere groep patiënten, met een gebrek aan fosfofructokir.ase, kan wel zijn glycogeen afbreken, maar de vrijgemaakte suiker kan niet verder worden gebruikt. In het
P NMR spectrum vindt men bij deze patiënten bij inspanning een duidelijke accumulatie van suikerfosfaten en
een daling van fosfocreatine, terwijl de pH nagenoeg onveranderd blijft.
Ook zijn patiënten met mitochondriale myopathieën beschreven. Bij deze patiënten zijn de enzymdeficiënties gelokaliseerd in de mitochondrion die zorgdragen voor de ATPsynthese. Het ATP wordt onder meer gebruikt om het f osfocreatinegehalte op peil te houden. Bij patiënten waar
het mitochondriale enzym NADH-coenzyme Q reductase deficiënt was werd bij inspanning een relatief snelle daling
in het fosfocreatinegehalte gevonden met een voor die
daling normale pH-verlaging. Herstel van het fosfocreatinegehalte was echter ongeveer zes maal langzamer dan bij
gezonde proefpersonen, hetgeen wijst op een gebrek aan ATP
productie.
Bij Duchenne spierdystrofie bleek een lage fosfocreatine/ATP- en een lage fosfocreatine/fosfaatverhouding ken-
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merkend, terwijl ook een onbekende fosfodiësterverbinding
aangetroffen werd. Bovendien werd in het H-NHR spectrum
een abnormaal hoge vet/waterverhouding geconstateerd.
Om vast te stellen in hoeverre het 31P NMR patroon uniek
is voor de genoemde en andere afwijkingen worden momenteel
op verschillende plaatsen, waaronder in Oxford, grootscheepse klinische studies verricht.
Naast de boven beschreven en reeds zeer vruchtbaar gebleken benadering via meting van het energiemetabolisme van
skeletspieren voor, tijdens, en na inspanning, zal in de
toekomst ook met behulp van "saturation transfer" technieken de enzymkinetiek in "steady state" nauwkeurig bestudeerd kunnen worden, waardoor extra informatie beschikbaar
komt.
Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben er toe geleid
dat. naast het beschikbaar komen van whole body magneten
die geschikt zijn voor spectroscopie, er nu ook magneten
zijn met een toegankelijke diameter van 20-40 cm en een
hoge veldsterkte van ongeveer 5 Tesla. Omdat voor H en
13
C in vivo NMR hoge veldsterktes gunstig zijn. valt te
verwachten dat opnieuw het onderzoek aan humane skeletspieren in de ledematen als eerste zal profiteren van de
1
13
mogelijkheid om bij een hoog veld
H en
C NMR onderzoek te verrichten. Een voorwaarde is hierbij dat het
meten bij mensen bij hoge veldsterkten toelaatbaar blijkt
vanuit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen.
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V

ONDERZOEK

a. Aard en organisatie van MRS-onderzoek
De commissie is van mening dat MRS in de toekomst een rol
zal kunnen spelen in de gezondheidszorg, afhankelijk van
nader onderzoek. Zij heeft daarom haar mening gevormd over
de aard van het MRS-onderzoek dan nog verricht moet worden, alsmede over een wetenschappelijke verantwoorde organisatie daanvan.
De toepassing van spectroscopische methoden in combinatie
met beeldvorming is nog duidelijk in een stadium van ontwikkeling. Het te verrichten onderzoek omvat niet clleen
de klinische bruikbaarheid, maar ook methode- hardware- en
software-ontwikkeling. Veel sterker dan bij de beeldvorming het geval is, is er nog fundamenteel onderzoek nodig
op (technisch)-fysisch gebied, zoals het toepassen van
pulssequenties die bepaalde spectrale kenmerken helpen
selecteren (vooral bij protonspectroscopie). het ontwikkelen van pulstechnieken voor lokalisatie en het uitwerken
van methoden voor het efficiënt combineren van spectroscopie met beeldvorming. Ket uitgangspunt bij de opzet van
onderzoek is dat MRS moet worden ontwikkeld in nauwe samenhang met MRI. De ontwikkeling van MRS zal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van MRI door onder meer het
verbreden van een betere wetenschappelijke basis en het
verhogen van de specificiteit. MRI is nodig ten behoeve
van de lokalisatie bij MRS. Hierbij moet worden aangetekend dat lokalisatie niet onder alle omstandigheden op
hetzelfde apparaat behoeft plaats te vinden. Een aantal
problemen kan los van het gebruik van beeldvormingsapparatuur worden bestudeerd, als voorwerk voor de toepassing
van MRS, bijvoorbeeld door te werken met conventionele
NMR-apparatuur met hoge velden. In dit verband moet ook
worden gewezen op de mogelijkheid van het verrichten van
spectroscopie in vivo in systemen met een magneet met een
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kleine opening. De technische problemen zijn hier minder
groot dan bij het gebruik van systemen die geschikt zijn
voor het onderzoek aan het gehele lichaam. Magneten met
een kleine opening zijn een relatief goedkopere optie voor
"whole body" beeldvormingsapparatuur bij onderzoek aan
proefdieren en bij onderzoek aan menselijke ledematen. De
verwachtingen ten aanzien van MRS zijn vooral gebaseerd op
kennis opgedaan bij eerstgenoemde wijze van meten. Over
het algemeen zal echter voor de ontwikkeling van MRS een
verband met een klinische vraagstelling nodig zijn.
Voor goed onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
MRS is een geschikte infrastructuur nodig, zoals deze beschreven is in het NMR-advies 1984 van de Gezondheidsraad.
Het benodigde team omvat (technisch)-fysische, (bio- en
fysisch-)chemische en medische specialisten. Samenwerking
met de industrie die betrokken is bij de ontwikkeling van
spectroscopie, zal nodig zijn.
MRS-onderzoek vergt dikwijls veel (meet)tijd. De deskundigheid in Nederland op het gebied van MRS is schaars en
verspreid. Wil men in Nederland de ontwikkelingen kunnen
volgen dan zal op grond van deze feiten het onderzoek
buitengewoon goed moeten worden gecoördineerd en zullen
voldoende middelen voor onderzoek ter beschikking moeten
worden gesteld. De commissie is bezorgd over de traagheid waarmee NMR voor medische toepassing in Nederland
zich ontwikkelt.
De moeilijkheden bij het ontwikkelen van MRS zijn vergelijkbaar, doch groter dan die bij het fundamentele onderzoek voor de technisch-fysische ontwikkeling van MRI. Als
aan het vereiste uitgangspunt van nauwe samenhang met
MRI-ontwikkeling wordt voldaan kan dit betekenen dat één
apparaat gedeeltelijk wordt gebruikt voor (experimenteel)
patiëntenonderzoek en gedeeltelijk voor MRS onderzoek. Er
dienen dan zeer goede afspraken te worden gemaakt over de
bezetting van het NMR apparaat, omdat anders de commissie
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op dit vlak grote moeilijkheden ziet ontstaan. Alhoewel
soms voorbereidend werk kan worden verricht met behulp van
een apparaat met een kleinere magneet, zal de druk van de
patiëntenzorg remmend kunnen werken op het funoamenteel
MRS-onderzoek. Zulk onderzoek is echter gewenst om de
MRS-techniek in de toekomst beter bruikbaar te maken voor
de patiëntenzorg.
Het is logisch dat patiënten op voor hen redelijke tijden
worden opgeroepen; de tijd die beschikbaar zal zijn voor
onderzoek zal dus meestal buiten de gewone werkuren liggen. Dit zal bezwaren opleveren, onder meer voor technisch- en administratief personeel.
Daar het zowel op wetenschappelijke basis als op grond van
het beperken van de bestedingen gewenst is MRS aan MRI te
koppelen, adviseert de commissie de MRS-techniek te beperken tot die plaatsen waar reeds MRI aanwezig is. Dit houdt
niet noodzakelijkerwijs in dat slechts met één apparaat
moet worden gewerkt; in ieder geval is een extra apparaat
met een magneet met een kleine opening ten behoeve van het
MRS-onderzoek gewenst. De gedachten van de commissie gaan
bovendien uit naar het creëren van een centrum in Nederland waar ruimere faciliteiten voor goed onderzoek aanwezig zijn en waar onderzoek kan worden verricht zonder
interferentie met patiëntenzorg. Dat centrum zou bijvoorbeeld tot stand kunnen komen door een bestaande MRI-afdeling aan een universiteit aan te vullen met de benodigde
MRS-faciliteiten, zoals een apparaat met een kleine magneet en de mogelijkheid tot proefdieronderzoek. Op deze
wijze ie de vereiste nauwe band met MRI-onderzoek gewaarborgd. Een andere mogelijkheid zou zijn een reeds bestaande MUS-groep met een MRI-groep in een samenwerkingsverband
onder te brengen. De commissie wil echter ook de mogelijkheid van projectonderzoek niet uitsluiten. In dat geval
zou de beoordeling van de projecten moeten worden toegekend aan een reeds bestaande instantie die hierin ervaring
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heeft. Hierbij is de voorwaarde dat een coördinatie van
onderzoek en een goede besteding van de gelden kunnen worden gewaarborgd; er zal moeten worden opgelet dat geen
"versnippering" van onderzoek optreedt. Projectonderzoek
zou. afhankelijk van het onderwerp, ook heel goed in samenwerking net de industrie kunnen worden uitgevoerd.
Het installeren in Nederland van een NMR installatie die
"whole body" beeldvorming en spectroscopie combineert voor
zuiver klinisch onderzoek heeft geen zin zonder een goed
georganiseerd multidisciplinair team.
Specifiek fundamenteel onderzoek dat uiteindelijk moet
leiden tot het gebruik van MRS in de kliniek zal een aparte financiering vereisen.
b. Personeel
MRS betreft een andere wijze van meten, en vraagt om een
ander soort personeel dan MRI. Voorlopig is van klinische
toepassing nog slechts incidenteel sprake - de ontwikkeling daartoe vereist een multidisciplinaire groep. De
groep moet als geheel in staat zijn methoden te ontwikkelen voor het reproduceerbaar waarnemen van biochemische
processen. Het verkrijgen van fundamenteel inzicht in deze
processen en het leggen van verbanden met normale en afwijkende functies van het te onderzoeken organisme, zullen
eveneens tot de taak ervan behoren. Een breed onderzoek
zal nodig zijn om kwantitatieve gegevens verkregen met
MRS- en MRI-onderzoek in de kliniek bruikbaar te maken.
In verband met de schaarse deskundigheid op het gebied van
MRS in Nederland verdient het aanbeveling reeds nu aandacht te besteden aan de opleiding van deskundigen, in de
vorm van het scheppen van faciliteiten en het toekennen
van gelden ten behoeve van deze opleiding.
De huidige gang van zaken ten aanzien van deskundig perso-
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neel. waarbij geen formatieplaatsen worden toegewezen,
maar reeds aanwezig personeel aan andere werkzaamheden
moet worden onttrokken, werkt belemmerend op het verrichten van goed onderzoek.
c. Kosten
Omdat de MRS-techniek in ontwikkeling is, is de apparatuur
nog niet standaard te verkrijgen en is het moeilijk om
uitspraken te doen over investerings- en exploitatiekosten. Als we echter uitgaan van de vereiste koppeling met
MR1 (apparaat van voldoende veldsterkte, minimaal 1,5 Tesla, om spectroscopie te kunnen verrichten) en de aanwezigheid van een geschikte infrastructuur, kan worden gerekend
met ongeveer 20 - 40% meerkosten wat betreft de investering voor de apparatuur voor MRS. (Dit is afgezien van een
eventueel bijkomend NMR-systeem met een magneet met een
kleinere opening).
De bouwvoorzieningen ten behoeve van een kleine magneet
met hoger veld zullen wellicht enige uitbreiding behoeven.
De exploitatiekosten bij gebruik van MRS zullen, afhankelijk van de omstandigheden, naar schatting 20-25% meer
bedragen dan bij toepassing van MRI alleen.
Deskundig personeel voor het verrichten van onderzoek
(technisch-fysisch, biochemisch) zal eveneens extra kosten
met zich meebrengen.
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VI

GEZONDHEIDSRISICO'S

Voor de gezondheidsrisico's verbonden aan het gebruik van
NMR wordt verwezen naar het interiaadvies inzake Nuclear
Magnetic Resonance (1984).
Bij het gebruik van NMR is er sprake van twee soorten risico's. Er is het risico dat verband houdt «et de aanwezigheid van de magneet, waardoor aen voorzichtig dient te
zijn net voorwerpen die door de aagneet worden aangetrokken of beïnvloed (scharen. Metallische implantaties, pace
•akers).
Een tweede risicofactor wordt gevorad door de aanwezigheid
van wisselende electroaagnetische velden. Daarbij kan het
volgende onderscheid worden genaakt:
1) Hoogfrequente velden, afkoastig van de gebruikte RFstraling. Deze geven aanleiding tot opwaraing van het
te onderzoeken object, en wel des te neer naaraate de
frequentie hoger is.
2)

Laagfrequente velden als gevolg van schakeling van de
aagnetische veldgradiënten. Bij zeer hoge schakelsnelheden kan dit aanleiding geven tot excitatie van zenuwen en/of spieren.
De Britse National Radiological Protection Board heeft
richtlijnen uitgegeven net betrekking tot de risico's van
ae onder 1) en 2) genoende effecten. De in de handel verkrijgbare NMR apparatuur voldoet aan deze richtlijnen*.
Naar eventuele gezondheidsrisico's bij gebruik van hogere
veldsterkten zal nog onderzoek noeten worden verricht.

National Radiological Protection Board (NRPB). Revised
guidance on acceptable Units of exposure during
nuclear aagnetic resonance clinical inaging. The Britisch Journal of Radiology 1983; 56: 974-7
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Vil CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CONCLUSIES
MRS in vivo belooft inzicht te verschaffen in het verloop van een aantal metabole processen in het lichaam.
Naar verwachting zal in de toekomst in een aantal omstandigheden onderscheid tussen normaal en abnormaal
functioneren van weefsels kunnen worden gemaakt. Het
zal in principe mogelijk zijn veranderingen in metabolisme te detecteren die informatie geven over spierziekten, stofwisselingsziekten en tumoren. In enkele
gevallen is dit via proefdieronderzoek reeds aangetoond. Als de waarnemingen reproduceerbaar en kwanti
ficeerbaar blijken dan zal MRS zowel van diagnostisch
belang worden als van betekenis voor het volgen van
een therapie.
Een belangrijk voordeel van de MRS methode is dat het
niet-invasief kan worden toegepast.
De informatie die met MRS in vivo wordt verkregen is
uniek.
Het zal echter nodig zijn bij de ontwikkeling van deze
methodiek ondersteuning bij een aantal andore technieken te zoeken, zowel op technisch-fysisch-(bio)chemisch als op medisch-klinisch gebied.
Voor een optimale ontwikkeling van MRS in vivo is onderzoek nodig op fundamenteel fysisch gebied van NMRmethodieken, onder meer ten aanzien van plaatsbepaling
met MRI. Daarnaast zal ontbrekende kennis van de betekenis; van een wijziging in biochemische processen moeten worden aangevuld.
De toepasbaarheid van MRS in de kliniek zal afhankelijk zijn van de vraag of - in meer gevallen dan nu
reeds is aangetoond - onderscheid tussen een normale
en abnormale toestand kan worden gemaakt.
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Genoemd onderzoek is slechts zinvol indien het wordt
verricht in nauwe samenhang met MRI-onderzoek door een
goed georganiseerd. multidisciplinair onderzoekteam,
waarbij efficiënt gebruik wordt gemaakt van de in Nederland beschikbare deskundigheid.
Coördinatie en een goede organisatie vr.n het in Nederland te verrichten onderzoek is een vereiste, mede om
niet achter te geraken op c"e ontwikkeling in het buitenland .
Voor het fundamenteel onderzoek dat uiteindelijk tot
toepassing van MRS in de kliniek moet leiden is een
aparte financiering vereist.
In een opleiding van deskundigen op het gebied van MRS
zal in Nederland nu reeds moeten worden voorzien.
Naar eventuele gezondheidsrisico's bij gebruik van
hogere veldsterkten zal nog onderzoek moeten worden
verricht (zie aanbeveling in het NMR-advies 1984 van
de Gezondheidsraad).
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AANBEVELINGEN
Het verdient aanbeveling om in Nederland een goed georganiseerd onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van MRS
in gang te zetten. Dit onderzoek moet geschieden in een
daarvoor geschikte infrastructuur (zoals beschreven voor
NMR-beeldvorming in het desbetreffende advies) in nauwe
samenwerking met onderzoek en ontwikkeling van NMR-beeldvorming. Hierbij zal op zo efficiënt mogelijke wijze gebruik moeten worden gemaakt van de in Nederland beschikbare deskundigheid op het gebied van MRS. Een goede coördinatie v a n het MRS-onderzoek in Nederland is vereist. Bovendien verdient het aanbeveling voor MRS-onderzoek oen
centrum met ruimere faciliteiten te creëren, waar z ^der
interferentie met patiëntenzorg kan worden gewerkt, voor
het onderzoek is een multidisciplinair team van goede onderzoekers nodig.
voor een goed verloop van het genoemde onderzoek, dat moet
leiden tot de klinische bruikbaarheid van NMR. is het nodig over een aparte financiering te beschikken.

Namens de commissie.

De secretaris.

.//dr M Arlman-Hoeke

De Voorzitter.

drs JAG Davids
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VIII

VERKLARING VAN DE TERMEN GEBRUIKT BIJ NMR

NMR

nuclear magnetic resonance of kernmagnetische resonantie of kernspin
resonantie is gebaseerd op de magnetische eigenschappen van (atoom) kernen. Kernen, die naast hun lading ook
een spin bezitten, gedragen zich als
magnetische dipolen. Deze kernen worden in een magnetisch veld gericht en
kunnen door radiopulsen met een bepaalde resonantiefrequentie uit hun
evenwichtspositie worden gebracht.
De radiofrequente signalen die worden
uitgezonden bij het terugvallen naar
de oorspronkelijke toestand kunnen
worden gemeten.
NMR oir. vat zowel beeldvorming (MRI)
als spectroscopie (MRS).

chemische

verschuiving

verschuiving
(chemical shift)

karakteristieke
resonantiefreguentie
onder invloed van zijn chemische omgeving. De verschuiving wordt veroorzaakt doordat het aangebrachte magnetisch veld wordt afgeschermd door de
omringende electronen. De electronendichtheid is afhankelijk van de overige in een molecuul aanwezige kernen
(moleculaire
structuur,
chemische
omgeving). De chemische verschuiving
neemt toe bij hogere magneetvelden.

van

de

voor

de

kern
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Hertz

frequentie-eenheid:
seconde
1 kHz = 103 Hz
MHz = 106 Hz

magnetische

Magnetisch

veldgradiënt

met de plaats (meestal lineair) verandert.

veld

1

trilling

waarvan

de

per

sterkte

Bij NMR beeldvorming is een magnetische veldgradiënt vereist om een verdeling van resonantiefrequenties over
het te onderzoeken object teweeg te
brengen. Hierdoor wordt de frequentie
van het signaal afhankelijk van de
plaats waar het vandaan komt.
MRI

Magnetische Resonance

Imaging = NMR-

beeldvorming
MRS

Magnetische Resonantie Spectroscopie

mM

milliMolair

oplossend

de mogelijkheid

vermogen
(resolutie)

tiefrequentie verschuiving nog zichtbaar te maken, respectievelijk twee
naburige
resonantiefrequenties
te
onderscheiden.

precessie

de tollende beweging die een kern onder invloed van een magnetisch veld
uitvoert als hij niet in de evenwichtetoestand verkeert.
De frequentie van de precessie wordt
gegeven door de Larraor vergelijking.

een

kleine

resonan-
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radiofrequentie

gedeelten van het electromagnetisch
spectrum overeenkomend met radiogolven.
3
Frequenties van ongeveer 10 Hz tot
9
10 Hz.

resonantie

proces
energie
van de
eenkomt

resonantiefrequentie

een voor een kern karakteristieke
frequentie, waarbij electromagnetische energie wordt geabsorbeerd.

RF

radiofrequentie

RF-puls

korte puls met bepaalde radiofrequentie, uitgezonden door een zender.
Sterkte en distributie in de tijd van
de pulsen zijn belangrijk in verband
met de te verkrijgen informatie.

signaal/ruisverhouding

de intensiteit van het NMR signaal
ten opzichte van de thermische ruis.
De verhouding neemt toe met de sterkte van het uitwendige magnetisch veld.
De verhouding kan worden verbeterd
door een groter volume te onderzoeken, of door een groot aantal signalen te middelen.
De grootte en vorm van de RF-spoel
zijn eveneens van invloed op de signaal/ruisverhouding.

waarbij kernen radiofrequente
absorberen als de frequentie
ingestraalde radiogolven overmet hun precessiefrequentie.
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spectrum

grafiek bij gelijkblijvend magneetveld waarin de absorptiefrequentie is
afgezet tegen de intensiteit.

spin

eigenschap van (atoom)kernen met oneven aantallen neutronen of protonen.
Kernen met een spin hebben een magnetisch moment. Het behulp van NHR kunnen aan deze kernen metingen worden
verricht.

T

Tesla. dit is de SI eenheid voor de
sterkte van het magnetische veld
(fluxdichtheid)
1 Tesla = 10 kGauss.
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BIJLAGE I
I.1 Het principe van Magnetische Resonantie Spectroscopie.
NMR Spectroscopie is gebaseerd op de magnetische eigenschappen van die kernsoorten (o.a.
H.
C.
P) die
een magnetisch moment hebben. Deze kernen spinnen om hun
as en gedragen zich daardoor als miniatuur magneetnaalden.
Als ze in een magneetveld B worden geplaatst hebben ze de
neiging zich in dit veld te richten. Na verloop van tijd
(circa 1 seconde) is er een geringe gemiddelde oriëntatie
van de kernspins ten opzichte van het veld opgetreden. Hen
kan dan spreken van een resulterend magnetisch moment M
van het monster waarin de kernspins zich bevinden. M is
gericht langs B. Indien door de een of andere ingreep
(bijvoorbeeld het instralen van een radiofrequente puls in
het monster) de richting van M en B niet meer samenvalt,
gaat M om B precederen analoog aan de wijze waarop een
draaiende tol om de richting van de zwaartekracht precedeert. Dit precederende magnetische moment induceert in
een spoelt je dat zich om of vlakbij het monster bevindt,
een wisselspanning, het NMR signaal. Door een soort inwendige wrijving in de stof (relaxatieverschijnselen) sterft
dit NMR signaal in ongeveer een seconde uit. De frequentie
van de wisselspanning, de resonantiefrequentie Q. wordt
bepaald door drie factoren:
1.
2.
3.

de kernsoort.
de sterkte van het magneetveld B.
Q neemt lineair met B toe.
de zogenoemde chemische verschuiving.
Dit effect houdt in dat de resonantiefrequentie van
een bepaalde kernsoort afhangt van de chemische omgeving waarin de kern zich in het molecuul bevindt: in
de moleculen komen behalve de kernen . ok electronen
voor. Deze schermen het veld B een weinig af voor de
nuclide. De kern bevindt zich dus in een iets van B
afwijkend resulterend magnetisch veld.
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De resonantiefrequentie van een bepaalde kern wordt zodoende mede bepaald door de electronendichtheid om de
kern. Deze hangt af van de aard van de chemische bindingen
waarmee de kern in het molecuul is gebonden.
Kernen van dezelfde soort die chemisch verschillend zijn
(zich in verschillende moleculen of op een verschillende
plaats in het molecuul bevinden) kunnen aanleiding geven
tot verschillende resonantiefrequenties. De plaats van de
lijnen in het spectrum geeft daardoor kwalitatieve informatie: wat voor soort moleculen zijn aanwezig.
De intensiteit van de lijnen geeft kwantitatieve informatie: hoeveel van deze moleculen zijn aanwezig.
Door deze eigenschappen biedt NHR spectroscopie de mogelijkheid informatie te verkrijgen over de (bio)chemische
en fysiologische toestand van mens en dier, en over afwijkingen van de normale toestand.
I.2 Het apparaat
Een schematische weergave van een MRS apparaat wordt gegeven in figuur 1.2. Het apparaat bestaat uit subsystemen,
te weten: de magneet voor het statische veld, de computet,
de radioapparatuur (zender en ontvanger), de spoelen voor
de magnetische gradiënten, de opslag van de gegevens en
het systeem voor de weergave.
Rol en functie van de computer, de opslag van de gegevens
en de weergave zijn dezelfde als bij NMR beeldvorming. De
weergave van de verkregen informatie is in de vorm van een
spectrum.
De magneet is een hoofdbestanddeel van de NMR apparatuur:
voor onderzoek van het gehele lichaam moet het mogelijk
zijn de patiënt in de magneet te brengen (diameter van de
boring ongeveer lm). Voor onderzoek van delen van het lichaam kan met een kleinere boring worden volstaan.
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De magneet moet voldoende veldsterkte (minimaal 1.5 T)
hebben, die over het meetvolume zeer homogeen (minstens 1
7
deel in 10 ) moet zijn. De homogeniteit van het magneetveld is belangrijk in verband met het onderscheiden van
lijnen met geringe afstand in het spectrum (oplossend vermogen) .
Alleen supergeleidende magneten komen in aanmerking voor
spectroscopische doeleinden.
Magnetische gradiëntvelden dienen om lokale opnamen te
verkrijgen van een (klein) deel van de patiënt. Voor dit
doel worden ook vaak oppervlaktespoelen gebruikt, indien
de te meten plaats zich aan de oppervlakte van de patiënt
bevindt.
De radio-apparatuur bestaat uit een zender en ontvanger.
De grootte en vorm van de RP-antennespoelen zijn belangrijk voor het efficiënt overbrengen en ontvangen van het
RF-signaal vanuit het lichaam van de patiënt. Bij verbeteren van deze doelmatigheid wordt de signaal/ruisverhouding
eveneens verbeterd. In de praktijk moet een optimum worden
gezocht tussen een hoge signaal/ruisverhouding enerzijds
en de duur van de meting anderzijds.
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Fig. 4. Een vereenvoudigd schema van een NMR spectrometer.
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BIJLAGE II
Lokalisatie van het meetvolurne kan op de volgende wijzen
worden gedaan:
A. manipuleren van het RF-veld (B veld);
B. manipuleren van het statische magneetveld (B veld).
o
De in de praktijk gebruikte methoden voor lokalisatie van
het meetvolume berusten op een van deze of op beide principes.
1. Ruimtelijke beperking van het waargenomen signaal door
toepassing van kleine RF-spoelen (principe A ) . Dit
kunnen zowel platte spoelen zijn die tegen het te meten object worden geplaatst (oppervlaktespoelen), als
spoelen waarin bijvoorbeeld een orgaan of tumor wordt
geplaatst. Mogelijkheden: alleen ontvangspoel, gecombineerde
zend- en
ontvang^poel,
en
afzonderlijke
zend- en ontvangspoelen, van te kiezen grootte. Als
vuistregel geldt voor de oppervlaktespoel dat alleen
het weefsel er vlak voor of achter wordt 'gezien',
ongeveer in een bol met de straal van de spoel. De
spoelen kunnen zowel buiten het lichaam als inwendig
worden aangebracht. Of op deze wijze toch invasief
werken met NMR toepassing zal krijgen, zal afhankelijk
zijn van het unieke karakter van de te verkrijgen informatie en van de kosten.
Mot. oen oppervlaktespoel en speciale pulstechnieken is
het mogelijk spectra van dieper liggende organen te
verkrijgen waarbij signalen uit oppervlakkige lagen
enigszins onderdrukt zijn.
2. Superpositie van gradiënten op het statische magneetveld (principe B ) . Door veldvervorming worden slechts
signalen uit een beperkt homogeen deel waargenomen
(Topical MR).
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3.
4.

Combinatie van RF-pulsen en veldgradiënten (volume
selective excitation) (principe A + B ) .
Spinafbeelding met behoud van chemische verschuivingsinforroatie (chemical shift imaging) (principe A+B).
Men verkrijgt een spectrum voor elk volume element van
een doorsnede, of een spinafbeelding die de ruimtelijke verdeling van één bepaalde piek uit het spectrum
weergeeft.

Oppervlaktespoelen worden reeds op enkele plaatsen in de
wereld klinisch toegepast, waarbij meestal een magneet met
een opening van 30 of 40 cm wordt gebruikt. Onderzoek
hiermee aan skeletspieren kan bijdragen aan de diagnostiek
van spieraandoeningen. De resultaten van in vivo spectroscopie van de hersenen van pasgeborenen 2ijn nog moeilijk
te interpreteren.
De in het huidige wetenschappelijk onderzoek wel toegepaste lokalisatiemethoden waarbij een vorm van veldprofilering wordt toegepast ("topical NMR") bieden minder mogelijkheden dan een combinatie van spectroscopie en beeldvorming en hebben vermoedelijk minder toekomst voor klinische toepassingen dan de boven beschreven combinatie met
beeldvorming.

