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1. Abstract: 

Inleiding 

Aan de hand van dynamisch F-18 fluoro-2-desoxy-D-glucose (FDG) positron emissie 

tomografie (PET) werden patiënten met refractair gelokaliseerde epilepsie ten gevolge van 

hippocampale sclerose, vastgesteld door MRI, onderzocht.  

Het opzet van deze masterproef is onderzoeken of er in de ‘vroege’ PET-beelden andere 

informatie vervat zit dan de conventionele PET-beelden gemaakt 45 – 60 minuten na toedienen 

van de tracer. Een dissociatie tussen het metabolisme en de perfusie wordt beschreven in de 

literatuur, echter op basis van multiple beeldvormingstechnieken. Is dynamisch F-18 FDG PET 

onderzoek in staat deze ontkoppeling in één onderzoek aan te tonen? In welke mate is dit 

onderzoek implementeerbaar is in de klinische routine, meer bepaald onder de vorm van een 

parametrische map. 

 

Methodologie 

De studiepopulatie bestaat uit 20 patiënten (gemiddelde leeftijd 31 jaar) waarvan 6 mannen 

(gemiddeld 28 jaar) en 14 vrouwen (gemiddeld 32 jaar). In deze populatie waren 8 patiënten 

met een linker hippocampale sclerose (3 mannen, 5 vrouwen) en 11 patiënten met een rechter 

hippocampale sclerose (2 mannen, 9 vrouwen). Bij 1 patiënt (man) werd bilaterale 

hippocampale sclerose vastgesteld.  

De dynamische PET beelden werden gereconstrueerd en doorgestuurd naar een werkstation 

waarop PMOD software geïnstalleerd was. Hier werden deze beelden opgesplitst in 17 

tijdsframes. Vervolgens werd voor elke patiënt een collage gemaakt bestaande uit een MRI 

beeld waarop de hippocampale sclerose duidelijk zichtbaar is, samen met frames 1 (0 - 2 min 

p.i.), 2 (2 - 4 min p.i.), 3 (4 - 6 min p.i.), 12 (22 - 24 min p.i.) en 17 (45 - 60 min p.i.) van de 

dynamische F-18 FDG PET acquisitie. Op de beelden werd door middel van een ‘volume of 

interest’ (VOI) de zone van de pathologische hippocampus aangeduid. Het doel van de collage 

is een visuele interpretatie mogelijk te maken.  

Nadien werden de dynamische PET beelden gecoregistreerd met een referentie MRI beeld 

waarop de hersenen zijn ingedeeld zijn door middel van een VOI map. Vervolgens werden de 

temporale regio’s aan beide zijden vergeleken. Uit elk van deze VOIs werd een tijd-activiteit 

curve (TAC) gegenereerd die de FDG opname weergeeft in de tijd. De TACs werden via het 

statistisch verwerkingsprogramma SPSS verwerkt waardoor het mogelijk was in elke regio de 

FDG opname op elk tijdstip met elkaar te vergelijken door middel van asymmetrie indices 
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(AIs). De PET-beelden werden nadien ook samen met de VOI map onderworpen aan kinetische 

analyse, waarbij door middel van het FDG 2 Tissue model en het Patlak model de 

snelheidsconstanten (K1, k2, k3), de ‘metabolic rate’ van glucose (MRGlu/FDGMRGlu) en de 

influx (beschreven door de Patlak slope en Ki) voor elke regio werden bepaald. 

 

Resultaten 

Het visueel vaststellen van een verschil tussen beide temporaalkwabben aan de hand van de 

collages bleek moeilijk. Enkel op frame 17 (45 – 60 min p.i.) kon er een duidelijk 

hypometabolisme aangetoond worden mediaal en anterieur aan de temporaalkwab ter hoogte 

van de pathologische zijde wanneer deze vergeleken werd met de contralaterale zijde. De 

voorgaande frames gaven bij visuele analyse geen duidelijk onderling verschil aan. 

Bij het bepalen van de AIs van de temporaalkwabben en de frontale controleregio’s werd er 

vanaf frame 8, 14-16 minuten na injectie van F-18 FDG, een significant verschil gevonden 

tussen de AIs van de temporaalkwabben in vergelijking met de AIs van de frontale regio’s. 

De waarden voor MRGlu en FDGMRGlu waren significant lager voor elke regio aan de 

pathologische zijde in vergelijking met deze voor de contralaterale zijde. 

Voor K1 en k2 kon geen verschil aangetoond worden tussen de pathologische hippocampus en 

de contralaterale hippocampus. Gesteld dat K1 een maat voor perfusie is, werd in dit onderzoek 

een dissociatie gevonden tussen hersenmetabolisme en hersenperfusie. 

 

Conclusie 

Dynamisch F-18 FDG PET onderzoek bevat relevante bijkomende informatie ten opzichte van 

statisch, conventioneel F-18 FDG PET onderzoek in de evaluatie van hippocampale sclerose 

en is in staat een dissociatie aan te tonen tussen perfusie en metabolisme, op voorwaarde dat 

K1 een maat is voor de perfusie bij patiënten met temporaalkwab epilepsie. In de praktijk kan 

dit zich vertalen in een parametrische map van MRGlu met mogelijks belangrijke voordelen 

ten opzichte van de gangbare visuele interpretatie.  
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2. Inleiding 

2.1 Situering: 

Door middel van dynamisch F-18 fluorodesoxyglucose positron emissie tomografie (F-18 FDG 

PET) onderzoek werden 20 patiënten met hippocampale sclerose (HS), vastgesteld op basis van 

MRI onderzoek en bevestigd volgens anatomopathologisch onderzoek, onderzocht in het kader 

van preheelkundige evaluatie van refractaire epilepsie. 

Bij dit dynamisch F-18 FDG PET onderzoek worden 17 opnames (frames) gemaakt, telkens na 

een vooraf gedefinieerde tijdsduur. Op die manier bekomt men ‘vroege beelden’, dit zijn de 

beelden gemaakt van de eerste minuten van de acquisitie na de injectie van de tracer. In deze 

fase van de tracerdistributie is de tracer, FDG, vooral aanwezig is in de bloedbaan, we kunnen 

spreken van de perfusiefase. Deze vroege beelden zijn vergelijkbaar met O-15 PET beelden, de 

gouden standaard voor perfusie [1]. Bij een klassiek F-18 FDG-PET onderzoek worden 

statische beelden gemaakt 45 tot 60 minuten na injectie. We kunnen spreken van ‘late beelden’, 

de tracer is opgenomen in de neuronen. Het is een weergave van het glucosemetabolisme van 

de hersenen. In geval van refractaire epilepsie op basis van hippocampale sclerose wordt typisch 

een focaal hypometabolisme gezien ter hoogte van de anterieure en mediale temporaalkwab.  

Deze masterproef heeft als doel na te gaan of er uit de ‘vroege’ PET beelden andere informatie 

kan gehaald worden dan uit het beeld gemaakt na een conventioneel interval. Een dissociatie 

tussen het metabolisme en de perfusie wordt beschreven in de literatuur, echter op basis van 

multiple beeldvormingstechnieken. Is dynamisch F-18 FDG PET onderzoek in staat deze 

ontkoppeling in één onderzoek aan te tonen? De vraag is ook of dynamisch F-18 FDG PET 

onderzoeken een meerwaarde heeft ten opzichte van conventioneel statisch F-18 FDG PET 

onderzoek in de evaluatie van hippocampale sclerose? In welke mate is dynamisch F-18 FDG 

PET onderzoek implementeerbaar in de klinische praktijk? Met andere woorden, wat zijn 

relevante bijkomende parameters uit dynamisch F-18 FDG PET onderzoek bij hippocampale 

sclerose? Op deze manier wordt een aanzet gegeven tot het maken van een parametrische map 

die een weergave zijn van de verschillende parameters per voxel. 

2.2 Hippocampale sclerose (HS) 

2.2.1 Hippocampale anatomie  

De hippocampus, gelegen in de anterieure mediale temporaalkwab, heeft een typisch ‘gekruld’ 

uitzicht op dwarse doorsnede en wordt van buiten uit naar binnen opgebouwd uit verschillende 

lagen (zie figuur 1).  
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De alveus, die de uitgaande axonen bevat, het stratum oriens, het stratum pyramidale met de 

belangrijkste cellulaire elementen, de pyramidaalcellen, het stratum radiatum en het stratum 

lacunosum/moleculare. De pyramidale cellaag wordt tradtitioneel onderverdeeld in 4 regio’s, 

CA1 tot CA4. CA staat voor cornu ammonis, verwijzend naar het ‘gekruld’ uitzicht van de 

hippocampus, zoals een hoorn. CA1 is de grootste en breedste regio en gaat over in het 

subiculum, het meest inferieure deel van de hippocampale formatie.  

 

Figuur 1: Anatomie van een dwarse doorsnede doorheen de hippocampus. CA = cornu Ammonis. Figuur 

overgenomen uit [2] 

 

CA2 is smaller en bevat relatief veel neuronen. CA3 vormt de typische curve van de 

hippocampus. CA4 ten slotte, ligt binnen de concaviteit van de gyrus dentatus. De gyrus 

dentatus is een C-vormige band rond de hippocampus waarvan de diepste lagen versmolten zijn 

met de CA4 regio van de hippocampus. Een belangrijke afferente informatiestroom naar de 

hippocampus verloopt vanuit de gyrus dentatus [3]. 

2.2.2 Hippocampale sclerose en epilepsie 

Epilepsie 

Bijna tweehonderd jaar geleden werd voor het eerst een verband vermoed tussen hippocampale 

sclerose (HS) en het ontstaan van epilepsie [3]. Epilepsie is een van de meest voorkomende 

chronische neurologische afwijkingen met een prevalentie van ongeveer 1% in de algemene 

populatie [4, 5].  
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De diagnose van epilepsie wordt gesteld wanneer een sprake is van ten minste twee of meer 

epileptische aanvallen, veroorzaakt door paroxysmale elektrische activiteit van een cluster 

hersencellen [6].  

De onderliggende oorzaak van deze paroxysmale elektrische ontladingen is onopgehelderd, 

maar weerspiegelt onevenwichten tussen excitatoire en inhiberende neurotransmittersystemen. 

Mogelijks liggen afwijkingen in de structuur en/of fysiologie van ionkanalen 

(channelopathieën) aan de basis hiervan [7]. 

 

Epileptische aanvallen kunnen worden onderverdeeld in primair gegeneraliseerde aanvallen en 

partiële, al dan niet met secundaire generalisatie. Primair gegeneraliseerde aanvallen ontstaan 

vanuit de substantia reticularis en nemen van hieruit de hele cortex in. De patiënt verliest het 

bewustzijn en er treden convulsies op ter hoogte van de 4 ledematen. Deze vorm van epilepsie 

wordt in deze masterproef niet besproken. Focale aanvallen, ook wel partiële epilepsie 

genoemd, zijn aanvallen waarbij de elektrische activiteit ontstaat in een welomschreven regio 

van de hersenen. De semiologie van de aanval weerspiegelt de functie van dat hersendeel. Een 

partiële epileptische aanval kan in 2de tijd generaliseren: de elektrische activiteit verspreidt zich 

over de gehele cortex (= propagatie). Focale of partiële epilepsie is de meest voorkomende 

vorm van epilepsie. Partiële aanvallen kunnen verder onderverdeeld worden in complex partiële 

aanvallen en eenvoudig partiële aanvallen, naargelang de aanvallen gepaard gaan met 

bewustzijnsstoornissen (complex) of zonder bewustzijnsstoornissen (eenvoudig). Bij het begin 

van een complex partiële aanval van de temporaalkwab manifesteren zich allerlei psychische, 

sensoriële en vegetatieve verschijnselen die de patiënt zich nadien herinnert, dit wordt de aura 

genoemd. Vervolgens treedt bewustzijnsdaling op met het opreden van automatismen. Vaak 

worden orobuccolinguale automatismen opgemerkt zoals smakken, kauwen of lippen tuiten. 

Na de aanval is er meestal een periode van gedaald bewustzijn, dit wordt de postictale fase 

genoemd [7].  

Klinische manifestaties van HS 

Hippocampale sclerose is het meest voorkomende onderliggend lijden bij drug-resistente (= 

refractair) epilepsie en de meest gediagnostiseerde vorm van epilepsie met structurele 

afwijkingen [3, 8]. In 80% van de gevallen van temporaalkwab epilepsie, de meest 

voorkomende vorm van focale epilepsie (MTLE, dit is de eigenlijke term voor complex partiële 

epilepsie vanuit de hippocampus), wordt hippocampale sclerose gevonden [9].  
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In de voorgeschiedenis van mesiale temporaalkwab epilepsie worden typisch gecompliceerde 

koortsstuipen vermeld, ook hoofdtrauma of infecties van het centraal zenuwstelsel kunnen 

voorkomen [8, 10].  

Koortsstuipen zijn gegeneraliseerde convulsies geassocieerd aan hoge koorts die vooral 

optreden bij kinderen tussen 6 maand en 4 jaar.  

Indien ze meermaals voorkomen is de kans op schade van de temporaalkwab, en in het 

bijzonder de hippocampus, groot [7]. Karakteristiek is er een latente periode vooraleer epilepsie 

ontstaat. HS uit zich typisch onder de vorm van complex partiële aanvallen voorafgegaan door 

een viscerosensorische of epigastrische aura. Deze aura kan zich ook uiten onder de vorm van 

angst of dromerigheid. Atypische aura’s zijn ook mogelijk [3, 4, 7]. De epileptische aanvallen 

bij MTLE presenteren zich gewoonlijk voor het eerst rond de leeftijd van 6 tot 10 jaar [8]. 

Op basis van anatomopathologisch onderzoek weet men dat de hippocampus aan 1 zijde het 

meest afwijkend is. In 20% van de gevallen is er sprake van bilaterale hippocampale sclerose. 

Hierbij wordt echter gesteld dat 1 zijde meer dominant betrokken is [8, 11].  

Histopathologie en etiologie van HS 

Histopathologisch vertaalt HS zich in het verlies van neuronen en gliose, vooral aanwezig in de 

pyramidale cellaag CA1 tot CA3, met secundaire atrofie, dit is een verlies van volume, en 

sclerose, een verharding van het functionele weefsel. Vaak vertonen omliggende gebieden rond 

de hippocampus in de mediale temporaalkwab bij HS ook sclerose, voornamelijk in de 

amygdala en parahippocampale gyrus [3, 6]. Wanneer dit het geval is, spreekt men strictu sensu 

van mesiale temporaal sclerose (MTLE) [11]. De etiologie van HS op cellulair niveau is 

onduidelijk, recente gegevens suggereren dat de kaïnaat receptor en GluR2 receptor deregulatie 

een rol spelen in de ontwikkeling van temporaalkwabepilepsie [7]. Auto-immuniteit wordt ook 

genoemd als een van de mogelijke mechanismen leidend tot HS. Zo blijkt er een relatie te zijn 

tussen glutenovergevoeligheid (coeliakie) en hippocampale sclerose [12]. Daarnaast vindt men 

frequenter dan normaal een positieve familiale anamnese voor epilepsie, wat een genetische 

basis suggereert [13, 14].  

2.2.3 Beeldvorming bij hippocampale sclerose 

Video EEG 

Video – elektro-encefalografie (Video EEG) is een standaardonderzoek bij het lokaliseren van 

de epileptogene zone. Het omvat een continue video-opname van de patiënt (dit kan tot 

verschillende dagen duren) samen met de registratie van de neuronale activiteit.  
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De neuronale registratie gebeurt door middel van elektroden die op gestandaardiseerde plaatsen 

op de hoofdhuid zijn aangebracht volgens een specifiek patroon waarbij elke elektrodepositie 

een specifieke code heeft voor de locatie.  

De abnormale ontladingen ter hoogte van de cortex bij epilepsie worden gekenmerkt onder de 

vorm van piekgolven.  

Door middel van computertechnieken kan de abnormale EEG activiteit vervolgens 

gelokaliseerd worden. De bijhorende video-opname dient om de aanval en diens kenmerken in 

beeld te brengen, wat kan bijdragen tot de diagnose. Een video-EEG registratie gebeurt bij elke 

patiënt die in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie [15]. 

Magnetische resonantie 

Sinds de jaren ’90 weet men dat HS in beeld kan gebracht worden via magnetische resonantie 

beeldvorming (MRI). Men maakt hiervoor gebruik van dunne coronale sneden loodrecht op de 

lange as van de hippocampus. Coronale Fluid attenuation inversion recovery (FLAIR), coronale 

T1 inversion recovery en hoge resolutie T2 beelden maken deel uit van het standaard protocol 

ter evaluatie van MTLE [16]. 

HS presenteert zich typisch als: 

1. Atrofie van de hippocampus (= verlies van volume) 

2. Teloorgang van de interne structuur 

3. Een hoog signaal op FLAIR en T2 beelden (te wijten zijn aan gliose van de gyrus 

dentatus [17]). 

 

Hogere veldsterkte (3 Tesla i.p.v. 1,5 Tesla) heeft de laatste jaren ertoe geleid dat de sensitiviteit 

van MRI in het detecteren van HS sterk is toegenomen. Toch dient opgemerkt te worden dat in 

20 tot 30% van de gevallen van HS met epilepsie er geen belangrijke afwijkingen op MRI 

zichtbaar zijn. Naast de karakteristieke kenmerken van HS op MRI (zie hierboven), worden 

soms atrofie van de temporaalkwab, dilatatie van de temporale hoorn van het laterale ventrikel 

en vervagen van de overgang tussen grijze en witte stof gevonden bij HS. Hyperintense signalen 

op T2 kunnen versterkt worden door gebruik van FLAIR beelden. Deze moeten altijd bevestigd 

worden met een standaard T2 beeld, gezien de grotere kans op vals-positiviteit. Het voorkomen 

van een hoog signaal op T2 in afwezigheid van atrofie is een aspecifieke bevinding [8, 10, 16]. 

T1 gewogen beelden laten gedetailleerde informatie toe betreffende de hippocampale anatomie. 

De afname van hippocampaal volume correleert met verlies aan neuronen, T2 hyperintensiteit 

correleert waarschijnlijk met gliose. 
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HS wordt soms gezien bij letsels buiten de hippocampus en soms buiten de temporaalkwab. 

Vroegtijdig ischemische letsels, vasculaire malformaties, laaggradige tumoren en malformaties 

van corticale ontwikkeling zijn beschreven bij HS, meestal ipsilateraal. Men spreekt dan van 

‘duale pathologie’. Gadolinium contrast heeft geen meerwaarde in de diagnose van HS [11].  

2.2.3.1 Positron Emissie Tomografie:  

Algemeen 

Positron Emissie Tomografie (PET) is een beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt 

gemaakt van positron emitters zoals Fluor-18 (F-18). Bij het radioactief verval wordt een proton 

omgezet in een neutron, positron en een neutrino en wordt het gevormde element stabiel. Een 

positron is het antideeltje van een elektron met dezelfde massa maar met een positieve lading. 

Het vrijgekomen positron botst met een elektron (met vorming van een positronium), waarbij 

annihilatie optreedt (zie figuur 2). Dit wil zeggen dat hun totale massa omgezet wordt in energie 

onder de vorm van gamma (γ) straling (dit volgens de wet van Einstein die stelt dat E=mc²). 

Door de wet van behoud van energie bedraagt de energie exact 1022 keV. De wet van behoud 

van impuls stelt dat de totale impuls van de gegenereerde straling gelijk moet zijn aan 0. Aan 

deze wet wordt voldaan doordat er 2 maal een puls van 511 keV wordt gegenereerd onder een 

hoek van 180°. Omdat het positronium nooit volledig in rust is op het moment van annihilatie 

is de hoek echter nooit exact 180° [10, 18]. 

 

Er gebeuren 2 vervalprocessen:  

1. Positronverval: p  n (neutron) + β+ (positron) + ν (neutrino)  

2. Electron capture: p + e-  n + ν  

Positron: antideeltje van elektron: zelfde massa, tegengestelde lading  

Neutrino: massaloos deeltje  
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Figuur 2: Vervalproces bij positron emissie. Een proton vervalt tot een neutron, positron en neutrino waarna het 

positron met een omliggend elektron reageert ter vorming van een neutron en 511Kev annihilatiestraling. 

 

Een PET-camera bestaat uit een verzameling detectoren in ringstructuur die in coïncidentie 

geschakeld zijn. De annihilatie van het positronium vindt plaats op de rechte door twee 

tegenoverstaande detectoren. Wanneer een detector een signaal krijgt begint de tijd te lopen. 

Indien de tegenovergestelde detector binnen een vooraf gedefinieerd tijdsvenster ook een 

signaal ontvangt wordt aangenomen dat beide signalen afkomstig zijn uit dezelfde bron. Hoe 

nauwer het tijdsvenster, hoe minder kans op een toevallige coïncidentie (= random coïncidentie, 

zie figuur 3). De detectoren bestaan uit scintillatiekristallen die de gammastraling afkomstig 

van het annihilatieproces omzetten naar zichtbaar licht. Deze scintillatiekristallen zijn 

ontworpen om enkel straling te detecteren met een energie rond 511 keV (± 20%). Het 

gegenereerde licht wordt nadien door de fotomultiplicatoren die zich achter de detectoren 

bevinden omgezet in spanningspulsen die evenredig zijn aan het invallende licht. Door middel 

van software worden deze spanningspulsen gereconstrueerd tot een 3D PET beeld (dit is de 

distributie van de tracer in het te onderzoeken orgaan) [10, 18]. 
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Figuur 3: Verschil tussen echte coïncidentie, random coïncidentie en coïncidentie door Comptonverstrooiing (cfr. 

Infra). Bij een echte coïncidentie zijn de stralen gedetecteerd door de 2 detectoren verbonden door de rechte 

afkomstig van éénzelfde bron. Bij random of toevallige coïncidentie zijn de stralen die opgevangen worden door 

de 2 detectoren afkomstig uit 2 verschillende bronnen. Bij coïncidentie door Comptonverstrooiing zijn de stralen 

afkomstig uit éénzelfde bron, maar door afbuiging worden de stralen opgevangen door de verkeerde detectoren 

waardoor de locatie van de bron verkeerd bepaald wordt. 

Attenuatie en Comptonverstrooiing 

 Attenuatie is het afnemen van de intensiteit van de straling. Deze afname is afhankelijk 

van het medium waarin de stralen zich voortbeweegt. Elk medium heeft een eigen 

attenuatiecoëfficient [18]. Door dit fenomeen is er een overschatting van de activiteit in 

de oppervlakkige en luchthoudende weefsels (zoals de longen), en een onderschatting 

van de activiteit in de diepere weefsels. Indien de straling volledig geabsorbeerd wordt 

door het medium zal ze niet meer gedetecteerd worden. Om de beeldkwaliteit te 

optimaliseren is attenuatiecorrectie nodig. Dit kan op verschillende manieren, 

afhankelijk van het type scanner.  

 Comptonverstrooiing is het afwijken van de richting van de fotonen na botsing met 

elektronen in het weefsel (zie figuur 3). Door die botsing verliezen de fotonen een deel 

van hun energie, wanneer deze echter binnen het venster van 511 keV (± 20%) vallen 

worden ze geregistreerd [18, 19]. Om het effect van deze strooiing tegen te gaan wordt 

ook hiervoor een correctie toegepast.  
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Partieel volume effect (PVE) 

De PET-camera heeft een beperkte ruimtelijke resolutie, dit wil zeggen dat twee afzonderlijke 

punten die dichter bij elkaar liggen dan het onderscheidend vermogen (dit is de ‘point spread 

function’) niet meer als twee afzonderlijke punten worden herkend. Dit kan leiden tot spill-in 

en spill-out effecten. Het spill-in effect treedt op wanneer activiteit die zich net buiten een 

bepaalde VOI valt toch nog binnen dit gebied gerekend wordt. Het spill-out effect treedt op 

wanneer activiteit die zich nog net in VOI bevindt wordt toegekend aan de voxels buiten dit 

gebied [20]. Het gevolg van het PVE is dat het signaal niet accuraat meer kan bepaald worden 

in structuren kleiner dan twee keer de full-width-at-half-maximum (FWHM). Voor een 

klinische PET scanner is deze FWHM 5mm.  

F-18 FDG als PET tracer 

18-Fluorodeoxyglucose (F-18 FDG) is de meeste gebruikte tracer bij PET onderzoek en het 

isotoop F-18 wordt geproduceerd in een deeltjesversneller zoals een cyclotron. F-18 FDG is 

een glucose analoog waarbij het waterstofatoom op positie 2 van de glucosemolecule vervangen 

is door een positron emitterend fluor atoom en heeft een halfwaardetijd van 110 minuten (dit 

wil zeggen dat na 110 minuten de activiteit gehalveerd is). Deze relatief snelle halfwaardetijd 

heeft als voordelen dat er vrij snel na injectie een PET beeld bekomen kan worden en dat de 

tracer vrij snel uit het lichaam van de patiënt verdwijnt, wat voor een lagere stralingsbelasting 

zorgt voor de patiënt en omgeving. 

 

De hersenen halen hun energie uitsluitend uit glucose moleculen [18]. Glucose wordt door 

middel van glucose transporters (GLUTs) opgenomen in de cellen. Het intracellulaire glucose 

wordt gefosforyleerd door middel van het enzym glucosehexokinase en vervolgens afgebroken 

tot pyruvaat. Pyruvaat ondergaat op zijn beurt de Krebs- of citroenzuurcyclus, waarbij het 

pyruvaat geoxideerd wordt met vorming van ATP. Er worden uiteindelijk 38 ATPs 

geproduceerd per molecule glucose [21]. 

 

F-18 FDG, als glucose analoog, wordt net als glucose opgenomen via GLUT en daarna 

gefosforyleerd tot FDG-6-fosfaat. Nadien wordt het echter niet verder afgebroken en blijft het 

in zijn gefosforyleerde vorm zitten in de cel. Het kan de cel niet meer verlaten omwille van zijn 

polariteit. Dit fenomeen noemt men ‘trapping’ [19]. Door deze eigenschap kan het metabolisme 

van de hersenen in kaart gebracht worden.  
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Het enzym voor defosforylatie is wel aanwezig in deze cellen, maar de omzetting is minimaal. 

F-18 FDG wordt ook door de andere organen opgenomen en het F-18 FDG in de bloedbaan dat 

geen ‘trapping’ heeft ondergaan wordt via de nieren urinair geklaard [22, 23]. 

2.2.3.2 Dynamisch F-18 FDG PET onderzoek 

Bij een conventioneel F-18 FDG PET onderzoek wordt een beeld gegenereerd 45-60 min na 

intraveneuze injectie van de tracer. Op dat moment is FDG in voldoende mate opgenomen in 

de neuronen (cfr. ‘trapping’). Het conventioneel PET beeld is dus een weergave van het 

metabolisme van de neuronen. Bij een dynamisch F-18 FDG PET onderzoek wordt de 

distributie van de tracer in een orgaan gedurende een vooraf gedefinieerde periode (bv. 60 min) 

in beeld gebracht. In de vroege fase (bv. 0-2 min na de injectie), bevindt F-18 FDG zich nog 

grotendeels in de bloedbaan. De hypothese is dat dit beeld een maat is voor de perfusie van het 

weefsel. Een dynamische F-18 FDG PET geeft dus belangrijke bijkomende tijd-ruimte 

informatie in verband met de distributie van F-18 FDG in vivo en deze acquisitie kan gebruikt 

worden om fysiologische parameters van het distributieproces te schatten. Bij de start van 

nieuwe dynamische PET studies zou men zoveel mogelijk data moeten verzamelen opdat 

eenvoudigere, klinisch aantrekkelijkere protocollen kunnen ontwikkeld worden, gebaseerd op 

een grondig begrip van de tracer kinetiek en hun relatie met het bestudeerde ziekteproces. Als 

de parameters gekend zijn kan dan een parametrische map gemaakt worden (zie infra). 

In de oncologie zijn kinetische parameters nuttig bij de diagnose van tumoren [24, 25]. Meer 

bepaald zouden ze een toegevoegde waarde hebben bij de differentiaal diagnose tussen maligne 

en benigne letsels. Ook voor therapierespons en -bepalingen zijn kinetische parameters wellicht 

zinvol [26]. Welke waarde deze parameters hebben bij de evaluatie van patiënten met MTLE, 

is nog maar weinig onderzocht. 

Tracer kinetiek 

Tracer kinetiek afleiden uit dynamische PET acquisitie kan op ruwweg twee manieren: ‘region 

of interest’ (ROI) kinetische modelering en parametrische ‘mapping’ [27 - 29]. 

 

 De ROI gebaseerde aanpak berekent de kinetische parameters aan de hand van een 

vooraf bepaald kinetisch model op basis van een tijd-activiteit curve (TAC). TACs zijn 

curves waarbij het verloop van de tracerdistributie in een vooraf bepaald volume 

weergegeven wordt in functie van de tijd. Een nadeel is echter dat vergelijken enkel 

mogelijk is tussen verschillende VOIs en er dus een zeker ruimtelijk informatieverlies 

optreedt.  
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 De parametrische ‘mapping’ berekent de parameters voor iedere voxel en geeft dus 

gedetailleerde ruimtelijke informatie over de verdeling van de tracer over de tijd. 

Parametrische ‘mapping’ is bijgevolg meer geschikt als de opname van de tracer in de 

structuur heterogeen is, zoals meestal het geval is. Daartegenover staat extensievere 

verwerking van de opgenomen PET-beelden. 

Belangrijk voor parametrische ‘mapping’ is de keuze van de duur van de individuele 

tijdsframes van de dynamische PET, waarbij het een evenwichtsoefening is tussen 

langere frames, met goede spatiële resolutie maar verlies van temporele resolutie, en 

kortere frames met een betere temporele resolutie dan spatiële [30].  

Het drie compartimenten model voor F-18 FDG 

Het model dat gebruikt wordt om het gedrag van F-18 FDG te beschrijven is het drie-

compartimentenmodel, of FDG 2 tissue compartiment model genoemd (zie figuur 4). Het model 

beschrijft de overgang van de tracer van het ene compartiment naar het andere (waarbij een 

compartiment niet noodzakelijk gelijk is aan een fysiologische structuur). De tracer wordt 

vanuit het arterieel plasma (Cp) opgenomen in het extracellulaire compartiment (C1) volgens 

de snelheidsconstante K1. Een fractie van dit opgenomen FDG kan terug diffunderen naar het 

arterieel plasma, beschreven aan de hand van snelheidsconstante k2, terwijl een andere fractie 

diffundeert naar het intracellulaire compartiment (C2) met snelheidsconstante k3. C1 stelt dus 

het vrije (ongebonden) FDG voor dat zich in het weefsel bevindt, en C2 stelt het gebonden FDG 

voor in dat weefsel. 

K1 geeft een idee over het transport uit de bloedbaan, k2 over het transport terug naar de 

bloedbaan en k3, in geval van FDG, over de fosforylering ervan. Het FDG dat in het 

intracellulair compartiment terechtkomt wordt ‘getrapt’ door middel van fosforylatie en is niet 

meer in staat om terug naar het extracellulaire compartiment te migreren. Of F-18 FDG 

gefosforyleerd is of niet, maakt geen verschil voor het verval ervan.  

Op een PET beeld ziet men dus zowel gefosforyleerd F-18 FDG aanwezig in de cel, als niet-

gefosforyleerd intercellulair F-18 FDG (en ook het F-18 FDG dat zich nog in de bloedbaan 

bevindt). Door defosforylatie kan FDG terug uit de cel getransporteerd worden met 

snelheidsconstante k4. Experimenteel onderzoek heeft echter aangetoond dat deze 

defosforylatie door glucose-6-fosfatase verwaarloosbaar is in normaal weefsel, waardoor 

gesteld kan worden dat k4 = 0 [31]. In hoeverre dit ook geldt voor pathologisch weefsel zoals 

bij hippocampale sclerose, is nog geen onderzoek naar verricht.  



14 
 

De influx constante Ki is een macroparameter (dit is een combinatie van andere parameters) 

die de metabolische flux van de tracer vanuit het bloed, via de metabolische pathway, naar het 

intracellulaire compartiment (C2) beschrijft. Ki = (K1+k3)/(k2+k3) 

 

Figuur 4: Drie compartimentenmodel voor F-18 FDG. De tracer wordt opgenomen uit het arterieel plasma(Cp) 

naar het intercellulair milieu(C1) volgens snelheidsconstante K1 en diffundeert terug volgens snelheidsconstante 

k2. Vanuit het intercellulair milieu wordt F-18 FDG getransporteerd in de cel met snelheidsconstante k3 alwaar 

fosforylatie plaatsvindt, waardoor F-18 FDG getrapt wordt en de cel niet kan verlaten. Defosforylatie is 

verwaarloosbaar in neuronaal weefsel waardoor diffusie uit de cel met snelheidsconstante k4 beschouwd wordt 

als onbestaande (k4=0). In de vroege PET beelden wordt de activiteit uit alle drie de compartimenten opgenomen 

door de PET camera. In de late PET beelden kan gesteld worden dat het F-18 FDG volledig uit de bloedbaan 

onttrokken is en wordt hoofdzakelijk de activiteit in compartiment C1 en C2 opgenomen door de PET camera. 

Voor deze shift wordt ook een correctie uitgevoerd. 

 

Voor een kinetische analyse dienen ten slotte nog 2 additionele inputparameters bepaald te 

worden: de ‘lumped constant’ en de plasma glucose concentratie.  

De ‘lumped constant’ is een correctiefactor die nodig is om het glucose metabolisme af te leiden 

van het FDG metabolisme [32]. De plasma glucose concentratie wordt berekend uit een 

inputcurve, die het verloop van de arteriële glucoseconcentratie in de tijd beschrijft. 

 

Samen met de K1, k2 en k3 parameters kan hiermee de snelheid waarmee glucose wordt 

opgenomen per tijdseenheid (‘metabolic rate of glucose’, MRGlu (mmol/min/100g)) berekend 

worden [33]. De MRGlu geeft dus een idee over hoeveel glucose en/of FDG een bepaald 

weefsel verbruikt per tijdseenheid. 

Patlak analyse  

De Patlak analyse is een geschikte manier voor een traceranalyse van een systeem met 

irreversibele trapping. Bij FDG studies laat dit toe een schatting te maken van de glucose 

turnover door gebruikt te maken van een 3 compartiment model met k4 = 0 [33]. 
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De gemeten activiteit gedeeld door de plasma activiteit wordt grafisch uitgezet in de tijd. Deze 

plot zal resulteren in een rechte lijn wanneer een evenwicht tussen het plasma en het reversibele 

compartiment bereikt wordt na voldoende tijd. De helling (slope) van deze rechte is recht 

evenredig met de netto transfer van tracer uit het plasma volgens een snelheidsconstante Ki, de 

maat voor de influx van tracer in het cellulair compartiment [33]. 

F-18 FDG PET: bevindingen bij HS 

In de kliniek wordt F-18 FDG PET gebruikt om de zone van de hersenen van waaruit een focale 

epileptogene aanval ontstaat, de ictale ‘onset zone’ te helpen lokaliseren. In geval van HS is er 

regionaal hypometabolisme in zowel mesiale als laterale temporale neocorticale regio’s. Het 

doel is het opsporen van gebieden met relatief hypometabolisme. Dit gebeurt aan de hand van 

vergelijking met de contralaterale regio. Er dient opgemerkt te worden dat de zone van 

hypometabolisme groter is dan de eigenlijke onset zone. Zo vindt men vaak een min of meer 

uitgesproken hypometabolisme in de volledige temporaalkwab (mesiaal > neocorticaal). Tal 

van studies rapporteren een sensitiviteit voor het bepalen van de ictale onset zone tussen 70-

85% van FDG-PET bij patiënten MTLE [34 - 38]. 

Metabolisme en perfusie bij HS 

In fysiologische omstandigheden is er een nauwe koppeling tussen de perfusie en het oxidatief 

metabolisme. Er is echter evidentie dat bij mesiale temporaalkwab epilepsie met HS (MTLE) 

er een veranderde relatie tussen beiden bestaat [39]. In de epileptogene zones werd een 

ontkoppeling gevonden tussen bevloeiing en glucosemetabolisme. Het metabolisme in deze 

regio’s is meer uitgesproken gedaald dan wat op basis van de perfusie verwacht kan worden 

[40 - 43]. Daarnaast werd gevonden dat de zone van hypometabolisme op F-18 FDG PET vaak 

groter is dan de zone van hyperperfusie ictaal, tijdens een aanval, op basis van perfusie 

onderzoek. Deze hyperperfusie zone correleert nauwer met de eigenlijke ictale ‘onset zone’. 

2.2.4 Chirurgische interventie bij hippocampaal sclerose 

Temporaalkwabepilepsie door HS heeft het kenmerk om over verloop van tijd niet meer te 

antwoorden op farmacologische therapie (= refractair worden). In dat geval is resectie van de 

epileptogene focus noodzakelijk voor een aanvalscontrole en verbetering van de kwaliteit van 

leven [6]. De prechirurgische evaluatie heeft als doel te bepalen of de patiënt een geschikte 

kandidaat is voor chirurgie, m.a.w. of er 1 welbepaalde, goed omschreven epileptogene focus 

kan gevonden worden. De epileptogene zone is de zone die verantwoordelijk is voor het 

ontstaan van een aanval en dus moet verwijderd worden om een patiënt aanvalsvrijheid te 

garanderen [31].  
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De gangbare behandeling voor refractaire epilepsie veroorzaakt door HS is de selectieve 

amygdalohippocampectomie. Ongeveer 2/3 van de behandelde patiënten vertoont na dergelijke 

operatie geen aanvallen meer. 1/3 van deze patiënten is na resectie dus niet volledig aanvalsvrij. 

Bovendien blijkt de aanvalsvrijheid niet altijd definitief te zijn [31]. 

3.Methodologie  

3.1 Studiepopulatie  

Uit een database van 141 patiënten die een dynamisch F-18 FDG PET onderzoek ondergingen 

in het kader van preheelkundige evaluatie van refractaire epilepsie in de periode van januari 

2006 tot en met augustus 2012 werden 20 patiënten, waarbij ondubbelzinnig HS op MRI 

aangetoond werd, geselecteerd.  

Deze studiepopulatie (zie tabel 1) had een gemiddelde leeftijd van 31 jaar (SD 9.5), range 16 – 

56 jaar, en bestond uit 6 mannen (gemiddeld 28 jaar, range 21 – 36 jaar) en 14 vrouwen 

(gemiddeld 32 jaar, range 16 – 56 jaar). In deze populatie waren er 8 patiënten met een linker 

hippocampale sclerose (3 mannen, 5 vrouwen) en 11 patiënten met een rechter hippocampale 

sclerose (2 mannen, 9 vrouwen). Bij 1 patiënt (man) werd bilaterale hippocampale sclerose 

vastgesteld. Bij 9 patiënten volgde heelkunde, waarvan 7 patiënten een 

amygdalohippocampectomie ondergingen, 1 patiënt onderging een 

amygdalohippocampectomie en een temporale pool resectie en 1 patiënt onderging een 

temporaalkwab resectie. Bij 7 van de 9 patiënten die resectie ondergingen, werd bij 

anatomopathologisch onderzoek hippocampale sclerose vastgesteld. Van de overige 2 patiënten 

werd geen anatomopathologisch verslag teruggevonden. Van de 9 patiënten zijn er tot op heden 

7 aanvalsvrij (gemiddelde duur 15 maanden, range 1 - 25 maanden), 1 patiënt is niet aanvalsvrij 

en van 1 patiënt is de uitkomst onbekend. 4 patiënten werden niet geopereerd (bij 2 patiënten 

omwille van angst voor de ingreep, bij de andere 2 omdat de preheelkundige uitwerking nog 

niet compleet is), van de overige 7 patiënten is er geen informatie bekend omdat zij na hun PET 

scan niet meer op controle geweest zijn. 
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Tabel 1: Informatie met betrekking tot studiepopulatie 

Patiënt Geslacht(M/V) Leeftijd PET verslag  ͣ MRI verslag  ͤ Aanvalsvrij na resectie 

No.1   M 21 HM TO re HS links Onbekend 

No.2 V 31 HM TK re HS rechts JA, AH rechts 

No.3 V 20 HM maTK re HS rechts JA, AH rechts 

No.4 M 29 HM TK li HS bilat Onbekend 

No.5 F 47 HM TK re HS rechts           JA, AH rechts 

No.6 M 30 HM aFK li HS links Nog geen resectie 

No.7 V 22 HM maTK li HS links    Onbekend 

No.8 V 56 HM maTK re HS rechts Nog geen resectie 

No.9 V 35 HM TK re HS rechts Onbekend, AH + TPR re 

No.10 V 40 HM maTK re HS rechts Nee, AH rechts 

No.11 V 29 HM TK li HS links Onbekend 

No.12 

No.13 

No.14 

No.15 

No.16 

No.17 

No.18 

No.19 

No.20 

V 

V 

V 

V 

V 

M 

V 

M 

M 

16 

32 

39 

24 

31 

36 

27 

28 

25 

HM TK re 

HM maTK li 

HM maTK li 

HM TK li 

HM TK re 

HM TK li 

HM TK re 

HM maTK re 

HM TK re 

HS re 

HS links 

HS links 

HS links 

HS rechts 

HS links 

HS rechts 

HS rechts 

HS rechts 

Ja, TKR re 

Onbekend 

Ja, AH links 

Nog geen resectie 

Onbekend 

Ja, AH links 

Nog geen resectie 

Nog geen resectie 

Ja, AH rechts 

ͣAfwijking beschreven in radiologisch PET verslag op basis van conventioneel F-18 FDG PET beeld. ͤAfwijking 

beschreven in radiologisch MRI verslag. HM=hypometabolisme, TO=temporo-occipitaal, TK=temporaalkwab, 

maTK=mediale anterieure temporaalkwab, aFK=anterieure frontaalkwab, li=links, re=rechts, bilat=bilateraal, 

AH=amygdalohippocampectomie, TPR=temporale pool resectie, TKR=temporaalkwab resectie. 

 

De inclusiecriteria waren: 

 Dynamisch F-18 FDG PET acquisitie beschikbaar  

 Refractaire complex partiële epilepsie met begin in de mesiale temporaalkwab volgens 

video-EEG monitoring 

 Op MRI: ondubbelzinnig hippocampale sclerose aanwezig 

 Op de dynamische PET beelden diende een visueel hypometabolisme in de 

temporaalkwab zichtbaar te zijn, mediaal > lateraal temporaal, wanneer vergeleken met 

de contralaterale zijden en vergeleken met de normale database 
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De exclusiecriteria waren:  

 De aanwezigheid van andere cerebrale pathologie, met uitzondering van bilaterale 

hippocampale sclerose, beschreven op MRI (cfr. duale pathologie supra) 

 Een probleem bij de acquisitie (bijvoorbeeld hoofdbewegingen bij PET acquisitie, dit 

zorgt voor suboptimale beeldkwaliteit en onbetrouwbare resultaten)  

 Normale MRI 

 Suboptimale beeldkwaliteit van de PET beelden door andere reden(en) dan beweging 

(bijvoorbeeld de aanwezigheid van hyperglycemie (nuchter plasmaglucose > 140 

mg/dl)) 

3.2 Standaardprocedure van de dynamische F-18 FDG-PET acquisitie:  

De F-18 FDG PET acquisities gebeurden op het Allegro PET systeem (Philips Co., Cleveland, 

Ohio, USA) bestaande uit een gadolinium oxyorthosilicaat full-ring PET scanner met een 

spatiële resolutie van 5.0mm FWHM. Aan de hand van 1 bedpositie (18 cm volgens de Z-as 

van het lichaam) maakt dit systeem een acquisitie van de volledige hersenen. De PET beelden 

worden opgenomen in een matrix van 128 x 128 met een voxel grootte van 2mm x 2mm x 

2mm. Aan de patiënten werd gevraagd om 6 uur voor de scan te vasten. De glycemie vóór een 

FDG-PET scan moet < 120mg/dl zijn, dit om competitie voor opname in de cel tussen FDG en 

endogeen glucose te vermijden. Daarnaast werd gevraagd om geen zware fysieke activiteiten 

uit te voeren 24 uur voorafgaand aan de scan, omdat de opname van glucose in de spieren dan 

massaal verhoogd is, wat voor een verminderde opname van FDG in de hersenen zorgt en dus 

tot een te lage beeldkwaliteit leidt [44]. 

Het infuus wordt geplaatst, dit zodat er niet tijdens de dynamische scan aangeprikt dient te 

worden en dus de mogelijkheid tot een paraveneuze injectie vermeden wordt (dit zou leiden tot 

te weinig FDG in de hersenen). Vervolgens wordt de patiënt gepositioneerd op het camera bed. 

Door middel van germaniumbronnen wordt een transmissiescan gemaakt. 

Dit beeld wordt samen met de ‘blank scan’ gebruikt om de attenuatie te berekenen. Deze 

berekening wordt nadien gebruikt voor de attenuatiecorrectie van de PET-beelden. Van zodra 

de PET acquisitie gestart is wordt 300-370MBq (8-10 mCi) F-18 FDG intraveneus geïnjecteerd 

(dit in tegenstelling tot de statische PET opname waarbij de patiënt eerst de tracer toegediend 

krijgt en nog 60 minuten moet wachten alvorens de PET opname start).  

De totale duur van de acquisitie bedraagt 60 minuten, opgenomen in 17 tijdsframes waarbij de 

eerste 15 frames telkens 2 minuten beslaan en de laatste 2 telkens 15 minuten. De PET camera 

laat niet toe kortere tijdsframes te definiëren.  
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Frame 17 (45-60 min post injectie, p.i.) is het conventionele PET-beeld (dit is het enige beeld 

dat gemaakt wordt bij een statische PET opname). Aan de patiënt werd gevraagd om tijdens de 

acquisitie niet te praten of te bewegen. Na de acquisitie volgt de beeldreconstructie, waarbij 

gecorrigeerd wordt voor verstrooiing en attenuatie. 

3.3 Data viewing: 

De geconverteerde PET beelden, werden in het beeldverwerkingsprogramma PMOD (PMOD 

Technologies, Adliswil, Switzerland) ingeladen. De beelden werden gesplitst in de 17 

tijdsframes waarbij frame 16 (30 – 45 min p.i.) en frame 17 (45 – 60 min p.i.) herschaald werden 

(omdat deze frames elk 15 minuten duurden tegenover 2 minuten bij de andere frames). 

Vervolgens werden de beelden gefilterd met een 4mm FWHM Gaussiaanse smoothing om de 

signaal/ruis verhouding te verbeteren. 

Deze dynamische PET beelden werden vervolgens gebruikt voor: 

1. Visuele interpretatie  

2. Het bekomen van tijd-activiteit curven (time-activity curves, TACs) 

3. Kinetische analyse volgens het 3 compartimenten model. 

 

3.4 Visuele interpretatie van de dynamische F-18 FDG PET beelden aan de hand van 

collage 

Om een dynamisch PET onderzoek visueel te interpreteren werd gekozen voor een collage. Het 

doel van de thesis is om na te gaan of er andere informatie zit in het vroeg (enkele minuten) 

versus het conventioneel beeld 45 tot 60 minuten na injectie van F-18 FDG. 

Via de PMOD module Fusion (Flexible Image Matching and Fusion Tool (PFUS)) werden de 

coronale T2 MRI beelden samen met de PET beelden ingeladen. Dan werd frame 17 (45-60 

min p.i.) geselecteerd en gecoregistreerd met het coronaal MRI beeld. Frame 17 geldt als 

referentie omdat dit beeld de meeste counts bevat waardoor dit voor de meest correcte fitting 

zorgt. Nadien werden de transformatieparameters toegepast op alle voorgaande frames zodat 

alle frames nu gecoregistreerd zijn met het MRI beeld. De PET-beelden van de patiënt zijn nu 

aangepast aan diens MRI-beeld. 

De PET-MR beelden werden nadien gesplitst per tijdsframe om vervolgens enkel frame 1 (0-2 

min p.i.), 2 (2-4 min p.i.), 3 (4-6 min p.i.), 12 (22-24 min p.i.) en 17 (45-60 min p.i.) te gebruiken 

voor het opstellen van de collage. 

Om de collage te maken werd gekozen voor OsiriX. OsiriX is een beeldverwerkingsprogramma 

voor de visualisatie van multimodale beelden.  
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Per patiënt werd een collage van 6 beelden gemaakt (zie figuur 6-7). De overige 18 collages 

van de patiënten in de studiepopulatie bevinden zich in de bijlage.  

3.5 Time activity curves (TACs) 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een VOI map. Deze map die gebruikt werd, verdeelt de 

hersenen in 63 verschillende regio’s. In PMOD werd deze VOI map gecoregistreerd met alle 

tijdsframes van de PET acquisitie (zie figuur 3). Er werden 10 VOIs met bijzondere aandacht 

uitgelicht (zie figuur 5), namelijk de 5 VOIs in elke temporaalkwab: de hippocampus, de uncus 

en gyrus temporalis superior, medius en inferior. Deze regio’s werden gekozen omdat gekend 

is dat het hypometabolisme zich niet enkel beperkt tot de pathologische hippocampus. Dezelfde 

regio’s ter hoogte van de contralaterale zijde werden gebruikt als controle. Uit elk van deze 

VOIs werd een time activity curve (TAC) gegenereerd (zie figuur 11 - 15). Time activity curves 

zijn curves waarbij het verloop van de opname van de tracer in een bepaalde volume 

weergegeven wordt in functie van de tijd (hier op 17 verschillende tijdstippen overeenkomstig 

met het aantal tijdsframes van de PET beelden). 

Deze TACs werden per patiënt en per zijde gesorteerd (pathologische zijde met HS of 

contralaterale zijde). Vervolgens werden de asymmetrie indices en TAC variabelen berekend.  

 

Figuur 5: Selectie van de 10 VOIs ter hoogte van de temporaalkwabben. Bilateraal werd de hippocampus, uncus, 

gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius en de gyrus temporalis inferior geselecteerd. 
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3.6 Asymmetrie indices (AIs) 

Met asymmetrie index (AI) bedoelt men de ratio van de activiteit (KBq/cc) ter hoogte van de 

hippocampus aan de zijde met hippocampale sclerose op de activiteit (KBq/cc) ter hoogte van 

de contralaterale hippocampus. In normale hersenen is er geen verschil tussen beide hippocampi 

qua metabolisme, buiten de normale biologische variatie, en is de AI normaal verdeeld rond de 

1 waarde [45]. Bij refractaire epilepsie is de pathologische hippocampale regio karakteristiek 

hypometabool. Bijgevolg is de AI < 1. De AI ter hoogte van de temporaalkwab werd vergeleken 

met de AI van 5 frontale VOIs bilateraal: de gyrus frontalis superior, medialis, inferior en de 

gyrus orbitalis en de gyrus frontalis superior pars medialis, die als normaal beschouwd mogen 

worden in het geval van HS (cfr. inclusiecriteria supra).  

Van elke groep TACs werd een groepscurve berekend, bekomen uit het gewogen gemiddelde 

van de 5 beschouwde regio’s (weging is noodzakelijk omwille van de verschillen in VOI 

grootte).  

Hiermee werd voor elke patiënt een AI verloop in de tijd bekomen ter hoogte van de 

hippocampale regio en ter hoogte van de frontaalkwab, die dienst doet als controleregio.  

3.7 Kinetische modelering volgens het 3 compartimenten model 

De 10 TACs van de temporaalkwabben werden nadien samen met een referentie glucose plasma 

curve in PMOD ingeladen voor kinetische analyse. Bij kinetische analyse worden modellen 

gesimuleerd en gefit over de tijd gebruik makende van compartimentmodellen die gelden voor 

FDG. De plasma curve is een mathematisch berekende curve die de arteriële plasma time-

activity curve (APTAC) van glucose beschrijft. De APTAC is een curve die bekomen wordt 

door middel van het nemen van herhaaldelijke  stalen arterieel bloed. De plasma curve hier 

gebruikt is een gemiddelde van de curves bij verschillende patiënten bij wie een arteriële 

sampling tijdens een FDG-PET scan werd uitgevoerd [45]. Vervolgens werd voor elke regio de 

TAC gefit volgens 2 verschillende compartiment modellen, namelijk het FDG 2 Tissue 

Compartiment model en de Patlak Plot voor het FDG model. 

Hiermee werden de volgende parameters bekomen voor elke VOI: 

 

Uit de Patlak Plot: 

 ‘Metabolic rate’ van glucose (MRGlu) in mmol/min/100g  

 De slope van de Patlak Plot 

Uit het FDG 2 Tissue Compartiment model: 

 FDG MRGlu in mmol/min/100g van het FDG 2 Tissue compartiment 

 De K1, k2, k3 en Ki waarden van het FDG 2 Tissue compartiment 
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3.8 Statistische analyse 

De statistische analyse werd uitgevoerd met het programma IBM SPSS Statistics versie 

21(IBM, Belgium). Eerst werd een descriptieve analyse gemaakt. De metabolic rate van glucose 

en FDG, de snelheidsconstanten K1, k2, k3 en Ki en de slope van de Patlak Plot bleken normaal 

verdeeld te zijn. Voor de statistische analysen van deze variabelen werd een Student-t test 

uitgevoerd, met significantieniveau (α) gelijk aan 0.05. Meer specifiek werd gekozen voor een 

gepaarde Student-t test, gezien de variabelen vergeleken worden tussen linker en rechter 

temporaalregio van eenzelfde patiënt. De asymmetrie indices bleken echter sterk afwijkend van 

de normale verdeling, vooral ter hoogte van de temporaalregio. Voor de statistische analyse van 

deze variabele werd gekozen voor de niet parametrische related samples Wilcoxon signed ranks 

test, met significantieniveau (α) gelijk aan 0.05. Gezien men voor de asymmetrie indices 

dezelfde hypothesetest bij eenzelfde populatie uitvoert op meerdere tijdstippen (17 frames), is 

er een grotere kans dat een gevonden significant resultaat louter het gevolg is van toeval. 

Hiervoor werd gecorrigeerd met de Bonferroni-Holm methode. 

 

4. Resultaten 

4.1 Visuele analyse 
De visuele interpretatie wordt weergegeven aan de hand van een collage. Slechts 2 collages 

worden hier weergegeven, gezien de gelijkaardige bevindingen op alle collages. De overige 

collages worden weergegeven in de bijlage. 

 

Figuur 6-7: Voorbeeld van 2 collages, de eerste van een patiënt met rechter HS, de tweede van 

een patiënt met linker HS. Het eerste beeld links bovenaan in de collage is het coronale T2 MRI 

beeld. De volgende vijf beelden (midden en rechts bovenaan en de 3 onderste beelden) zijn de 

PET-beelden respectievelijk frame 1 (0 - 2 min p.i.), frame 2 (2 - 4 min p.i.), frame 3 (4 - 6 min 

p.i.), frame 12 (22 - 24 min p.i.) en frame 17 (45 - 60 min p.i.). De cirkelvormige VOI duidt de 

pathologische hippocampus aan. Op het MRI beeld: het verlies van interne structuur en 

verminderd volume van de hippocampus en een toename van de afmeting van de temporale 

hoorn van het lateraal ventrikel. Op de PET-beelden is enkel op frame 17 (45 - 60min p.i.) 

duidelijk een hypometabolisme zichtbaar mediaal en anterieur in de temporaalkwab. Op frame 

12 (22 - 24 min p.i.), het voorlaatste beeld, ziet men reeds een beperkte vermindering in F-18 

FDG captatie ter hoogte van de pathologische hippocampus.  
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Op de vroegere frames tussen 0 en 6 minuten, kan men geen verschil opmerken. Omdat het 

moeilijk is om visueel een verschil in FDG opname te zien tussen linker en rechter 

temporaalkwab op de andere dan het conventionele PET beeld, dit is frame 17 (45 - 60 min 

p.i.), werden ook (semi)kwantitatieve analyse methoden uitgevoerd. 

 

 

 

 

Figuur 6: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (links bovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie. De cirkel geeft de hippocampus met hippocampale sclerose weer. 

Op MRI is een afname van volume, een verlies van interne structuur en een toename van de temporale hoorn van 

het laterale ventrikel zichtbaar. De PET-beelden tonen enkel op frame 17 (45 - 60 min p.i., rechts onderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de pathologische zijde. Een 

beperkt hypometabolisme kan onderscheiden worden op frame 12 (12 – 24 min p.i.), midden onderaan. 
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Figuur 7: Voorbeeld van een collage van een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (links bovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie. De cirkel geeft de hippocampus met hippocampale sclerose weer. 

Op MRI is een afname van volume en een verlies van interne structuur zichtbaar. De PET-beelden tonen enkel op 

frame 17 (45 - 60 min p.i., rechts onderaan in de collage) duidelijk een hypometabolisme ter hoogte van de mesiale 

temporaalkwab aan de pathologische zijde. Een beperkt hypometabolisme kan onderscheiden worden op frame 

12 (12 – 24 min p.i.), midden onderaan. 

 4.2 Semi-kwantitatieve analyse  

4.2.1 TACs 

Gemiddeld is de activiteit in de volledige temporaalkwab aan de zijde met HS in de eerste 10 

minuten van de acquisitie 4,3% lager ten opzichte van de activiteit in de contralaterale 

temporaalkwab. Na 30 minuten is dit gemiddeld 7,2% lager en voor de volledige acquisitieduur 

is dit gemiddeld 8,9%. 5 TACs, één voor elk van de regio’s in de temporaalkwab, worden 

hieronder als voorbeeld weergegeven. Het verloop is telkens gelijkaardig, waarbij er nauwelijks 

verschil in FDG opname is in de eerste 15 minuten, waarna de opname duidelijk lager gevonden 

wordt ter hoogte van de zijde met HS voor het verdere verloop van de dynamische F-18 FDG 

PET. Dit patroon is zichtbaar in elk van de regio’s in de temporaalkwab, zowel in de 

hippocampus, de gyrus temporalis superior (GTS), de gyrus temporalis medius (GTM), de 

gyrus temporalis inferior (GTI) als in de uncus (zie figuur 8 – 12). 
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Figuur 8: Voorbeeld van een TAC van de hippocampus met HS en contralaterale hippocampus. De groene lijn 

geeft de hippocampus met HS weer. De activiteit verschilt nauwelijks de eerste 12 minuten. Daarna ontstaan een 

zichtbaar verschil, dat licht toeneemt naar het einde van de acquisitie toe. TAC = time activity curve. 

 

Figuur 9: Voorbeeld van een TAC van de gyrus temporalis inferior (GTI) aan de zijde van de hippocampus met 

HS en de contralaterale gyrus. De gele lijn geeft de GTI weer aan de zijde met HS. De activiteit verschilt nauwelijks 

de eerste 12 minuten. Daarna ontstaan een zichtbaar verschil, dat licht toeneemt naar het einde van de acquisitie 

toe. TAC = time activity curve. 
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Figuur 10: Voorbeeld van een TAC van de gyrus temporalis medius (GTM). De groene lijn geeft de GTM weer 

aan de zijde van de hippocampus met HS. De activiteit verschilt nauwelijks de eerste 12 minuten. Daarna ontstaan 

een zichtbaar verschil, dat licht toeneemt naar het einde van de acquisitie toe. TAC = time activity curve.  

 

 

Figuur 11: Voorbeeld van een TAC van de uncus. De lichtbruine lijn geeft de uncus weer aan de zijde van de 

hippocampus met HS. De activiteit verschilt nauwelijks de eerste 12 minuten. Daarna ontstaan een zichtbaar 

verschil, dat licht toeneemt naar het einde van de acquisitie toe. TAC = time activity curve. 
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Figuur 12: Voorbeeld van een TAC van de gyrus temporalis superior (GTS). De lichtblauwe lijn geeft de GTS 

weer aan de zijde van de hippocampus met HS. De activiteit verschilt nauwelijks de eerste 12 minuten. Daarna 

ontstaan een zichtbaar verschil, dat licht toeneemt naar het einde van de acquisitie toe. TAC = time activity curve. 

 

4.2.2 Asymmetrie indices (AIs) 

De verhouding van de activiteit ter hoogte van de hippocampus met en zonder HS, weergegeven 

door de asymmetrie index (AI), vergeleken met de AI ter hoogte van een gezonde controleregio 

frontaal (zie tabel 2 en figuur 13), is niet significant verschillend gedurende de eerste 7 frames, 

tussen 0 en 14 minuten na injectie van F-18 FDG. De AI ligt in deze eerste 7 frames echter wel 

lager ter hoogte van de hippocampus dan ter hoogte van de frontaalkwab, zonder significant 

verschillend te zijn. Vanaf frame 8 (14 - 16 min p.i.) ligt de AI significant lager ter hoogte van 

de hippocampus vergeleken met frontaal (p = 0.025), en dit verschil blijft significant tot het 

einde van de acquisitieduur. Naar het einde van de acquisitie toe wordt het verschil tussen de 

beide AIs steeds groter, weergegeven door de kleiner wordende p-waarde. De AI van de 

hippocampus wijkt steeds verder af van de waarde 1, terwijl de AI frontaal dicht bij 1 blijft 

liggen. Doch kan ook frontaal een licht dalende trend worden onderscheiden, met een AI van 1 

in frame 1 (0 - 2 min p.i.) en een AI van 0.989 op het laatste frame (45 - 60 min p.i.). Over het 

volledige verloop van de dynamische PET bekeken, ligt de AI significant lager ter hoogte van 

de hippocampus vergeleken met frontaal (p < 0.001).  
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Na Bonferroni-Holm correctie blijken nog op 4 frames significante verschillen te vinden, 

namelijk frame 12 en de laatste 3 frames (frame 16, frame 17 en de optelling van alle 17 

tijdsframes). De interkwartielafstand ter hoogte van de hippocampus is consistent groter dan 

deze frontaal. De grotere range ter hoogte van de hippocampus wordt weergegeven door de 

verticale strepen op figuur 16, onder de vorm van 95% betrouwbaarheidsinterval. 

 

 

 

 
Figuur 13: Verloop van Asymmetrie index (AI) ter hoogte van de hippocampus en de controleregio frontaal. Er is 

geen significant verschil tussen de AIs gedurende de eerste 7 frames. Vanaf het frame 8 (14 - 16 min p.i.) is er een 

significant lagere AI ter hoogte van de hippocampus (p = 0.025), waarna deze verder blijft afnemen terwijl de AI 

frontaal rond de waarde 1 blijft schommelen. De verticale strepen geven het 95% CI weer dat veel groter is ter 

hoogte van de hippocampus. CI = confidence interval.  
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Tabel 2: Vergelijking asymmetrie indices ter hoogte van de hippocampus versus 

controleregio frontaal over het verloop van de dynamische F-18 FDG PET.  

Frame N AI HS (N=20) AI Controle (N=20) p 

Frame 1 (0-2 min p.i.) 40 0.973(0.073) 1.00(0.071) 0.970 

Frame 2 (2-4 min p.i.) 40 0.971(0.060) 1.00(0.044) 0.135 

Frame 3 (4-6 min p.i.) 40 0.971(0.067) 0.999(0.045) 0.370 

Frame 4 (6-8 min p.i.) 40 0.967(0.060) 1.00(0.046) 0.135 

Frame 5 (8-10 min p.i.) 40 0.969(0.071) 0.990(0.046) 0.145 

Frame 6 (10-12 min p.i.) 40 0.953(0.061) 0.995(0.040) 0.117 

Frame 7 (12-14 min p.i.) 40 0.955(0.070) 0.992(0.030) 0.108 

Frame 8 (14-16 min p.i.) 40 0.958(0.074) 0.989(0.045) 0.025 

Frame 9 (16-18 min p.i.) 40 0.953(0.070) 0.986(0.041) 0.019 

Frame 10 (18-20 min p.i.) 40 0.956(0.074) 0.988(0.042) 0.030 

Frame 11 (20-22 min p.i.) 40 0.958(0.054) 0.986(0.043) 0.006 

Frame 12 (22-24 min p.i.) 40 0.954(0.066) 0.992(0.044) 0.002 

Frame 13 (24-26 min p.i.) 40 0.954(0.057) 0.993(0.039) 0.012 

Frame 14 (26-28 min p.i.) 40 0.946(0.060) 0.988(0.034) 0.005 

Frame 15 (28-30 min p.i.) 40 0.954(0.072) 0.989(0.033) 0.005 

Frame 16 (30-45 min p.i.) 40 0.935(0.066) 0.998(0.026) 0.001 

Frame17 (45-60 min p.i.) 40 0.932(0.073) 0.990(0.029) 0.001 

Alle Frames 680 0.949(0.063)  ͤ   0.989(0.036)  ͣ <0.001 

 ͣN = 340 e N = 340 AI = asymmetrie index. Alle continue variabelen weergegeven als mediaan 

(interkwartielafstand). Significantieniveau (α) = 0.05, tweezijdig. Uitgevoerde test: Related Samples Wilcoxon 

Signed Ranks test. Vetgedrukt = significant na Bonferrroni Holm correctie. 

4.3 Kwantitatieve analyse 

Uit de Patlak analyse blijkt dat de metabolisatiesnelheid van glucose, weergegeven als MRGlu 

(mmol/min/100g), significant lager ligt ter hoogte aan de zijde van de hippocampus met HS ten 

opzichte van de contralaterale hippocampus (zie tabel 5). In de hippocampus ligt MRGlu 

gemiddeld 9% lager aan de zijde met HS (zie figuur 14). Voor de overige gebieden van de 

temporaalkwab, de gyrus temporalis superior, medius, inferior en de uncus ligt de 

metabolisatiesnelheid van glucose eveneens gemiddeld rond de 10% lager aan de zijde met HS. 

Voor FDGMRGlu, de metabolisatiesnelheid van FDG, gelden zeer gelijkaardige bevindingen. 

Opvallend is dat zowel MRGlu als FDGMRGlu ter hoogte van de hippocampale regio (dit is 

de VOI van de hippocampus en uncus gecombineerd) aan de zijde met HS significant lager 

liggen dan in de omgevende temporale regio’s (GTS, GTM, GTI) (p<0.001, zie tabel 3), maar 

dit blijkt echter aan de contralaterale zijde eveneens het geval te zijn (p<0.001, zie tabel 4). 
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Wanneer snelheidsconstanten K1 en k2, die het transport van FDG uit respectievelijk in de 

bloedbaan beschrijven, worden beschouwd is geen enkele regio ter hoogte van de zijde met HS 

significant verschillend van de overeenkomstige regio in de contralaterale zijde (zie tabel 5).  

Wanneer de hippocampale regio wordt vergeleken met de omliggende temporale regio’s, merkt 

men dat K1 en k2 significant lager liggen aan de zijde met HS (zie tabel 3). 

Aan de contralaterale zijde is er geen significant verschil voor K1 (zie tabel 4), k2 ligt hier 

daarentegen significant hoger ter hoogte van de hippocampale regio ten opzichte van de 

omliggende temporale regio’s. 

De snelheidsconstante k3, de maat voor fosforylatie van glucose en FDG, ligt gemiddeld 10% 

lager in de temporaalkwab aan de pathologische zijde (p=0.020, zie tabel 5). Opnieuw is k3 

significant lager ter hoogte van de hippocampale regio ten opzichte van de omgevende 

temporale regio’s, zowel aan de zijde met HS als aan de contralaterale zijde. 

De influx van FDG, beschreven door Ki en de Patlak slope, ligt significant lager in de 

temporaalkwab aan de pathologische zijde (zie tabel 5). Ki is gemiddeld 11,45% lager 

(p<0.001) en de Patlak slope is gemiddeld 10,34% lager (p<0.001).  

 

 

 

Tabel 3: Metabolic Rate Glucose, snelheidsconstanten en Patlak slope in hippocampale 

regio versus omliggende temporale regio’s aan de zijde met HS.  

Variabele Ntot Hip/Unc(N=20) GTS/GTM/GTI(N=20) 95%BI p 

MRGlu (mmol/min/100g) 40 25.13(2.28) 31.00(1.71) [-6.72;-5.01] <0.001 

FDGMRGlu(mmol/min/100g) 40 21.94(2.42) 28.15(2.72) [-7.24;-5.15] <0.001 

K1 (ml/ccm/min) 40 0.079(0.017) 0.081(0.017) [-0.0042;-0.00053] 0.014 

k2 (1/min) 40 0.092(0.031) 0.084(0.033) [0.0029;0.015] 0.006 

k3 (1/min) 40 0.032(0.0063) 0.039(0.0080) [-0.0097;-0.0042] <0.001 

Ki (ml/ccm/min) 40 0.020(0.0023) 0.026(0.0025) [-0.0065;-0.0047] <0.001 

Patlak slope (ml/ccm/min) 40 0.023(0.0020) 0.028(0.0016) [-0.0061;-0.0046] <0.001 

Tabel 1: MRGlu = Metabolic Rate Glucose (mmol/min/100g). Hip/Unc = gewogen gemiddelde van Hippocampus 

en Uncus. GTS/GTM/GTI = gewogen gemiddelde van gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius en 

gyrus temporalis inferior. Significantieniveau (α) = 0.05, tweezijdig. 95% BI = 95% betrouwbaardheidsinterval. 

Uitgevoerde test: gepaarde student-t test. Alle continue variabelen weergegeven als gemiddelde (SD). 
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Tabel 4: Metabolic rate glucose, snelheidsconstanten en Patlak slope in hippocampale 

regio versus omliggende temporale regio’s aan de contralaterale zijde. 

Variabele Ntot Hip/Unc(N=20) GTS/GTM/GTI(N=20) 95%BI p 

MRGlu(mmol/min/100g) 40 27.79(1.30) 33.63(1.51) [-6.78;-4.91] <0.001 

FDGMRGlu (mmol/min/100g) 40 25.17(2.81) 31.18(3.28) [-7.13;-4.89] <0.001 

K1 (ml/ccm/min) 40 0.081(0.018) 0.081(0.018) [-0.0026;0.0035] 0.766 

k2 (1/min) 40 0.094(0.037) 0.081(0.035) [0.0067;0.019] <0.001 

k3 (1/min) 40 0.036(0.0085) 0.043(0.012) [-0.0099;-0.0033] 0.001 

Ki (ml/ccm/min) 40 0.023(0.0024) 0.028(0.0030) [-0.0065;-0.0045] <0.001 

Patlak slope (ml/ccm/min) 40 0.025(0.0012) 0.031(0.0014) [-0.0061;-0.0044] <0.001 

Tabel 2 MRGlu = Metabolic rate glucose (mmol/min/100). Hip/Unc = gewogen gemiddelde van hippocampus en 

uncus. GTS/GSM/GTI = gewogen gemiddelde van gyrus temporalis superior, medius en inferior. 

Significantieniveau (α) = 0.05, tweezijdig. 95%BI = 95% betrouwbaarheidsinterval. Uitgevoerde test: gepaarde 

student-t test. Alle continue variabelen weergegeven als gemiddelde (SD).  

 

 

Tabel 5 MRGlu, snelheidsconstanten en Patlak slope voor temporaalregio’s HS versus 

Controlaterale hippocampus als controle. 

Variabele N HS Controle 95% BI p 

Gyrus Temporalis Superior 

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 

 

 

    

20 

31.18(1.97) 

28.26(3.26) 

0.084(0.020) 

0.085(0.034) 

0.037(0.0085) 

0.026(0.0030) 

0.028(0.0018) 

20 

33.80(1.68) 

31.33(3.90) 

0.085(0.021) 

0.088(0.048) 

0.043(0.015) 

0.029(0.0036) 

0.031(0.0015) 

 

[-3.61;-1.61] 

[-4.83;-1.36] 

[-0.0062;0.0029] 

[-0.015;0.0085] 

[-0.011;-0.00016] 

[-0.0044;-0.0012] 

[-0.0033;-0.0015] 

 

<0.001 

0.002 

0.457 

0.564 

0.044 

0.002 

<0.001 

Gyrus Temporalis Medius 

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 20 

32.28(1.97) 

29.77(3.32) 

0.083(0.018) 

0.083(0.033) 

0.041(0.0088) 

0.027(0.0030) 

0.029(0.0018) 

20 

34.93(1.77) 

33.05(3.52) 

0.081(0.018) 

0.084(0.033) 

0.048(0.020) 

0.030(0.0032) 

0.032(0.0016) 

 

[-3.69;-1.59] 

[-5.20;-1.37] 

[-0.0049;0.0072] 

[-0.013;0.016] 

[-0.017;0.0034] 

[-0.0047;-0.0012] 

[-0.0034;-0.0015] 

 

<0.001 

0.002 

0.707 

0.832 

0.170 

0.002 

<0.001 



32 
 

Gyrus Temporalis Inferior 

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 20 

29.53(1.88) 

26.44(3.36) 

0.077(0.016) 

0.084(0.037) 

0.038(0.013) 

0.024(0.0031) 

0.027(0.017) 

20 

32.16(1.69) 

29.15(3.86) 

0.073(0.016) 

0.073(0.041) 

0.039(0.014) 

0.027(0.0035) 

0.029(0.0015) 

 

[-3.77;-3.50] 

[-4.62;-0.81] 

[-0.0021;0.0050] 

[-0.0074;0.021] 

[-0.0072;0.0056] 

[-0.0042;-0.00074] 

[-0.0034;-0.0014] 

 

<0.001 

0.008 

0.394 

0.066 

0.803 

0.008 

<0.001 

Uncus  

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 20 

22.31(2.86) 

18.93(3.55) 

0.072(0.017) 

0.091(0.031) 

0.028(0.0077) 

0.017(0.0033) 

0.021(0.0025) 

20 

24.85(2.30) 

22.32(4.06) 

0.074(0.015) 

0.086(0.035) 

0.032(0.0092) 

0.020(0.0031) 

0.023(0.0022) 

 

[-3.65;-1.43] 

[-5.14;-1.63] 

[-0.0054;0.0021] 

[-0.0019;0.011] 

[-0.0085;0.00037] 

[-0.0042;-0.00079] 

[-0.0034;-0.0015] 

 

<0.001 

0.001 

0.357 

0.160 

0.070 

0.006 

<0.001 

Hippocampus 

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 20 

27.95(2.45) 

24.96(2.71) 

0.085(0.018) 

0.094(0.032) 

0.035(0.0066) 

0.023(0.0020) 

0.025(0.0028) 

20 

30.71(1.44) 

28.02(3.17) 

0.088(0.022) 

0.101(0.045) 

0.041(0.011) 

0.026(0.0026) 

0.028(0.0021) 

 

[-3.89;-1.66] 

[-4.73;-1.73] 

[-0.0076;0.0011] 

[-0.018;0.0052] 

[-0.0011;0.00001] 

[-0.0047;-0.0018] 

[-0.0035;-0.0015] 

 

<0.001 

0.001 

0.131 

0.258 

0.050 

<0.001 

<0.001 

 

Totaal 

 MRGlu 

 FDGMRGlu 

 K1 

 k2 

 k3 

 Ki 

 Patlak slope 

40 

 

20 

28.65(1.74) 

25.67(2.35) 

0.080(0.017) 

0.087(0.032) 

0.036(0.0068) 

0.023(0.0022) 

0.026(0.0016) 

 20 

31.29(1.04) 

28.77(2.87) 

0.081(0.018) 

0.086(0.036) 

0.040(0.010) 

0.026(0.0026) 

0.029(0.0010) 

 

 

[-3.50;-1.79] 

[-4.37;-1.84] 

[-0.0041;0.0024] 

[-0.0053;0.0078] 

[0.0082;0.0085] 

[-0.0039;-0.0017] 

[-0.0032;-0.0017] 

 

<0.001 

<0.001 

0.608 

0.688 

0.020 

<0.001 

<0.001 

MRGlu = Metabolic Rate Glucose (mmol/min/100g). K1, Ki, Patlak slope = ml/ccm/min. K2, k3= 1/min. Alle 

continue variabelen worden weergegeven als gemiddelde (SD). Totaal = gewogen gemiddelde van gyrus 

temporalis superior, medius en inferior, uncus en hippocampus. Significantieniveau (α) =0.05, tweezijdig. 95% BI 

= 95% betrouwbaarheidsinterval. Uitgevoerde test: gepaarde student-t test. 

 



33 
 

 

 

 

 

Figuur 14: Vergelijking van ‘metabolic rate’ van glucose (MRGlu, mmol/min/100g) aan de zijde met 

hippocampale sclerose (HS, rood) en de contralaterale zijde (groen), voor elk van de regio’s van de 

temporaalkwab aan de hand van een gekoppeld staafdiagram. Voor elk van deze regio’s is de MRGlu sterk 

verlaagd aan de zijde met HS. Ter hoogte van de hippocampus en vooral de uncus, ligt de MRGlu lager dan de 

omliggende temporale gebieden. GTS=gyrus temporalis superior, GTM=gyrus temporalis medius, GTI=gyrus 

temporalis inferior. Significantieniveau (α) = 0.05, tweezijdig. Uitgevoerde test: gepaarde Student-t test. 95% 

betrouwbaarheidsinterval (BI) weergegeven op figuur. 
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5. Discussie 

Het doel van deze studie is om na te gaan welke informatie in dynamisch F-18 FDG PET 

onderzoek van de hersenen in geval van refractaire epilepsie ten gevolge van HS is vervat, of 

deze informatie anders is dan die uit conventioneel PET onderzoek en in welke mate ze 

routinematig implementeerbaar is in de praktijk.  

5.1 Glucose metabolisme aan de hand van dynamische F-18 FDG PET bij HS 

Op basis van dynamisch F-18 FDG PET onderzoek kan gesteld worden dat de 

metabolisatiesnelheid van glucose (MRGlu), berekend uit de Patlak analyse, ter hoogte van de 

hippocampus met hippocampale sclerose lager is dan ter hoogte van de contralaterale 

hippocampus. Deze daling is significant maar vrij beperkt en schommelt rond de 10% voor de 

beschouwde studiepopulatie. Het verschil in metabolisme is dus niet van de orde zoals die 

gevonden wordt tussen tumoren en normaal weefsel (dit is eerder rond de orde van 100 à 120%, 

met een grote spreiding tussen de verschillende tumoren) [47, 48]. Bovendien blijkt deze daling 

van metabolisme niet beperkt te blijven tot de hippocampus alleen, maar breidt zich uit tot de 

gehele temporaalkwab. Ook in de andere delen van de temporaalkwab wordt een daling van 

rond de 10% gevonden vergeleken met de contralaterale zijde. Een dergelijke beperkte daling 

in metabolisme is soms moeilijk zichtbaar bij de visuele interpretatie van conventionele F-18 

FDG PET beelden, zoals in klinische routine gangbaar is. Een dynamisch F-18 FDG onderzoek 

kan dan bijkomende informatie verlenen, die eventueel wel een verschil kan objectiveren. Op 

basis van de asymmetrie indices kan men stellen dat dit verschil significant wordt vanaf 14 

minuten na de injectie van FDG. 

 

Voorts blijkt dat het glucosemetabolisme ter hoogte van de hippocampus en de omliggende 

uncus significant lager ligt dan de omgevende temporale regio’s. Dezelfde bevinding kan echter 

gedaan worden ter hoogte van de contralaterale hemisfeer. Hiervoor kunnen 2 verklaringen 

gegeven worden: 

 

- Het glucoseverbruik ter hoogte van de hippocampus ligt in normale omstandigheden 

hypothetisch lager ten opzichte van omgevende temporale regio’s 

- Er bestaat ook een (functionele) aantasting van de contralaterale hippocampus bij 

patiënten met refractaire epilepsie ten gevolge van HS [3, 8] 
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In de literatuur is men het er over eens dat ook de contralaterale hippocampus bij personen met 

MTLE niet te beschouwen is als een gezonde hippocampus, doch minder is aangetast dan de 

hippocampus met HS. Daarnaast komt bilaterale HS tot in 20% van de gevallen voor [49]. 

Bijgevolg lijkt dit de meest plausibele verklaring. Verder functioneel onderzoek die de 

vergelijking maakt tussen HS en de hippocampus van mensen zonder HS, zou hierin uitsluitsel 

kunnen brengen. 

 

Opmerkelijk is dat de spreiding van vooral MRGlu, maar ook de andere parameters, zeer groot 

is aan de pathologische zijde ten opzichte van de contralaterale zijde. Patiënten met HS 

vertegenwoordigen mogelijk een metabool heterogene groep en de kinetische parameters van 

deze patiënten verschillen onderling sterk. Lang niet iedereen die gereseceerd wordt (dit is 

voornamelijk onder de vorm van amydalohippocampectomie, maar kan ook onder de vorm van 

temporale pool resectie of temporale kwab resectie) blijkt bovendien aanvalsvrij te zijn en te 

blijven. Mogelijk vertegenwoordigen de patiënten met de meest afwijkende parameters de 

groep die het best zal reageren op heelkundige resectie, dus met grootste kans op volledige 

aanvalsvrijheid achteraf. Verschillende predictoren voor aanvalsvrijheid na resectie op basis 

van andere beeldvorming dan dynamische F-18 FDG PET zijn reeds gekend [50]. Verdere 

studies die dergelijke kinetische parameters uit dynamische F-18 FDG PET onderzoek 

vergelijken tussen aanvalsvrije patiënten en niet aanvalsvrije zijn daarbij nodig.  

 

Het visueel interpreteren van een conventioneel PET beeld (45 - 60 min p.i.) alleen is dus vaak 

moeilijk om de pathologische zijde aan te duiden (cfr. bilaterale betrokkenheid). Zo ziet men 

een significant verschil in AI ter hoogte van de hippocampus vergeleken met frontaal vanaf 14 

minuten na injectie, terwijl enkel op het conventionele PET beeld visueel een duidelijk verschil 

kan onderscheiden worden. Bovendien is er evidentie dat de contralaterale hippocampus 

eveneens aantasting vertoond bij patiënten met MTLE, zodat links-rechts verschillen soms 

moeilijk op te merken zijn [2, 7]. Het gebruik van MRGlu in een parametrische map lijkt het 

meest geschikt om een duidelijker verschil aan te tonen, zowel tussen beide hippocampi als 

tussen de hippocampus en zijn omgeving. Gezien met MRGlu de meest significante resultaten 

worden verkregen, zou een dergelijke parametrische map het grootste contrast kunnen geven 

en een meerwaarde bieden in de visuele interpretatie van PET-beelden bij hippocampale 

sclerose. Bovendien wordt deze glucoseconsumptie berekend uit de Patlak analyse, een 

robuuste en betrouwbare methode. 
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5.2 Perfusie aan de hand van dynamische F-18 FDG PET bij HS 

De oncologische literatuur suggereert dat K1 (en bij uitbreiding k2) de perfusie weergeeft. 

Immers is er het feit dat first-pass F-18 FDG PET beelden (0 – 2 min p.i. of ‘early dynamic’ 

beelden) sterk gecorreleerd zijn met deze van de O-15 water PET, de gouden standaard voor 

perfusie [51]. Verder leert de literatuur dat schattingen van de evenwichtsconstante K1 uit 

dynamische PET goed correleren met dergelijke water PET metingen [52, 53]. Recent werd 

aangetoond dat vroege dynamische F-18 FDG PET beelden in staat zijn om hypervascularisatie 

aan te tonen bij hepatocellulair carcinoma [52]. In welke mate de lijn kan doorgetrokken worden 

naar patiënten met epilepsie en ervan uit kan gegaan worden dat K1 perfusie weergeeft bij 

patiënten met refractaire epilepsie, is echter niet gekend. Verdere studies die de gegevens van 

K1 uit dynamische F-18 FG PET vergelijken met deze van O-15 water PET zijn hierbij nodig.  

  

Enkele studies suggereren dat MTLE gekenmerkt wordt door een ontkoppeling van 

metabolisme en perfusie [39 - 43, 55]. Het metabolisme zou meer uitgesproken gedaald zijn 

dan de perfusie. In deze studie werd noch visueel, noch door (semi)kwantitatieve analyse een 

verschil gevonden in transport van tracer van het plasma naar het extracellulair compartiment 

en terug, weergegeven door K1 en k2, tussen de hippocampus met HS en de contralaterale 

hippocampus en bij uitbreiding voor de hele temporaalkwab. Er werd echter wel een duidelijk 

significant verschil gevonden in metabolisme in deze regio’s. Wanneer men kan stellen dat ook 

voor refractaire epilepsie K1 een maat is voor perfusie, werd in deze studie dus ook een 

dergelijke ontkoppeling tussen perfusie en metabolisme gevonden en zou dynamisch F-18 FDG 

PET onderzoek deze dissociatie kunnen weergeven in één onderzoek. 

Wanneer men K1, een maat voor de capillaire influx van FDG, vergelijkt tussen de 

hippocampale regio, dit is de hippocampus en de uncus, en de omliggende temporale gebieden, 

dan stelt men vast dat K1 aan de zijde met HS significant lager is in de hippocampus en uncus. 

Aan de contralaterale zijde kon echter geen significant verschil gevonden worden. Indien K1 

ook bij epilepsiepatiënten een maat voor de perfusie is, kan men stellen dat de zone van 

hypoperfusie kleiner is dan de zonde van hypometabolisme. Deze bevinding is consistent met 

perfusie gegevens uit andere onderzoeken, die stellen dat de ictale ‘onset zone’ kleiner is dan 

de zone van hypometabolisme [41, 56].  
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5.3 Beperkingen van de studie 

 

 Een eerste belangrijke beperking van deze studie is de grootte van de studiepopulatie, 

namelijk 20 patiënten. Een dergelijke studie heeft bijgevolg weinig power en is 

onderhevig aan duidelijke statistische beperkingen. 

 In deze studie werd gebruik gemaakt van VOI-gebaseerde analyse om kinetische 

parameters te berekenen. Een hersenmap werd gebruikt en gecoregistreerd aan de PET 

van de patiënt, waarbij de vorm en grootte van de vooraf gedefinieerde VOIs een zeer 

goede benadering is, doch nooit perfect kan gematcht worden met de anatomie van het 

te onderzoeken individu.  

 De gebruikte arteriële plasma curve is een op populatiegegevens gebaseerd curve. 

Alhoewel hier goed correlerende resultaten worden verkregen in vergelijking met de 

curve verkregen uit arteriële sampling [57], weet men dat deze een beperkte fout heeft. 

Voor de gebruikte plasma curve is de fout 7 tot 10% [45].  

 Daarnaast is het gebruik van Patlak analyse gebaseerd op de stelling dat er een 

irreversibel compartiment is en k4 bijgevolg verwaarloosbaar is. Dit is voor HS niet 

onderzocht en bijgevolg onzeker of dit wel het geval is.  

 Tot slot kon men met de gebruikte PET-camera slechts vrij grote intervallen (enkele 

minuten) opnemen. Nauwere intervallen met voornamelijk meer opnames kort na het 

begin van de tracer injectie zullen waarschijnlijk accuratere gegevens opleveren, 

voornamelijk voor de snelheidsconstanten. 

De meest significante resultaten worden echter wel bekomen met de Patlak analyse, waaruit de 

‘metabolic rate’ van glucose (MRGlu) berekend wordt. Patlak analyse is robuuste en 

betrouwbare methode, omdat zij gebaseerd is op het verloop van FDG kinetiek over een relatief 

grote periode (15-tal minuten) en dus gebaseerd is op een voldoende aantal counts om een 

betrouwbaar resultaat te genereren. 

5.4 Dynamisch F-18 FDG PET onderzoek bij HS in de klinische praktijk 

Dynamisch PET onderzoek heeft theoretisch voordelen ten opzichte van conventioneel statisch 

PET onderzoek. Statische scans maken geen onderscheid tussen gefosforyleerd en niet-

gefosforyleerd FDG, dat bijvoorbeeld ook aanwezig is in de bloedvaten van de intercellulaire 

ruimte, en correleren daarom niet noodzakelijk met de eigenlijke metabolisatie van glucose 

[58].  
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Daarnaast kunnen multiple biologische parameters geëvalueerd worden aan de hand van één 

enkele tracer injectie en is er een vermindering in variabiliteit tussen verschillende 

onderzoeken. 

Dynamisch F-18 FDG PET onderzoek heeft een grotere standaardisatie dan statisch F-18 FDG 

PET onderzoek, gezien de tijdstippen waarop een opname wordt gemaakt vooraf gedefinieerd 

en altijd correct zijn. Een statisch F-18 FDG PET beeld wordt niet altijd op hetzelfde moment 

na injectie van FDG gemaakt en is in de praktijk ook niet altijd mogelijk door onder andere de 

vaak drukke bezetting van een PET scanner.  

Eén van de grote praktische problemen van een dynamisch F-18 FDG PET onderzoek is de 

duur van het onderzoek. Gedurende het hele onderzoek, in deze studie 1 uur, blijft de patiënt 

op de PET scanner liggen en is deze bijgevolg bezet. Tijdens deze periode kunnen dus geen 

andere, vaak oncologische, patiënten onderzocht worden. Bovendien vraagt een kwantitatieve 

analyse het verkrijgen van een arteriële input curve waaruit fysiologische parameters kunnen 

afgeleid worden. Idealiter gebeurt dit via herhaaldelijke arteriële bloedafnames tijdens het 

onderzoek. Dit is erg onaangenaam voor de patiënt, brengt mogelijke complicaties met zich 

mee en stelt de onderzoekers bijkomend bloot aan straling. Recent zijn echter meer non-

invasieve technieken ontwikkeld, zoals de populatie gebaseerde input functie, gebruikt in deze 

studie, of de input curve op basis van een arteriële VOI (zoals de aorta of ventrikel). Beiden 

correleren goed met de eigenlijke arteriële input curve, maar niet perfect. De beste benadering 

zou men bekomen met een geschatte input curve op basis van één van de twee technieken, en 

een bijkomend veneus staal >30 minuten na de injectie, gezien de concentratie arterieel en 

veneus van de tracer op dit ogenblik vergelijkbaar is met minimale bijkomende invasiviteit [48, 

58]. 

Daarnaast kan met nieuwere, performantere PET scanners de scantijd aanzienlijk verlaagd 

worden met behoud van kwaliteit. De duur van een dynamische PET zal echter altijd langer 

zijn dan een statische, gezien de nood aan equilibratie vooraleer de Patlak plot lineair wordt, 

een voorwaarde waarop MRGlu kan berekend worden. Deze ondergrens wordt geschat op 10-

15 minuten [59]. Op basis van het verloop van asymmetrie indices in deze studie, waarbij men 

een significant verschil merkt vanaf frame 8 (14–16 min p.i.), kan men stellen dat een 

dynamische F-18 FDG PET inderdaad vanaf een 15-tal minuten hoofdzakelijk het metabolisme 

weergeeft en dus al lang niet meer de perfusie.  
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In een ideale situatie maakt men vervolgens op basis van deze gegevens een parametrische map 

waarin in iedere voxel de farmacokinetische eigenschappen van de tracer worden weergegeven, 

bij voorkeur K1 als eventuele maat voor perfusie en MRGlu als maat voor metabolisme. 

Dergelijke beelden zouden een duidelijker verschil tussen de contralaterale zones kunnen 

aantonen (hoge sensitiviteit) en deze zones zouden nauwer omschreven kunnen zijn met een 

eventueel effect op therapie (bv heelkunde), tegenover de in de praktijk vaak uitgevoerde 

visuele interpretatie. Deze studie kan de basis vormen voor het maken van een dergelijke 

parametrische map, die in de klinische praktijk mogelijks gemakkelijker interpreteerbaar zou 

zijn dan compartimentele analyse op basis van VOIs. In welke mate de resultaten van 

parametrische mapping overeenkomen met de gouden standaard voor perfusie en metabolisme, 

moet het onderwerp van toekomstig onderzoek zijn.  

 

6. Conclusie 

Dynamisch F-18 FDG PET onderzoek bevat relevante bijkomende informatie ten opzichte van 

statisch, conventioneel F-18 FDG PET onderzoek in de evaluatie van hippocampale sclerose 

en is in staat een dissociatie aan te tonen tussen perfusie en metabolisme, op voorwaarde dat 

K1 een maat is voor de perfusie bij patiënten met temporaalkwabepilepsie. Significante 

resultaten werden verkregen door gebruik te maken van een robuuste methode zoals de Patlak 

plot. Bovendien kan deze methode zich in de praktijk vertalen in een parametrische map van de 

glucose consumptie (MRGlu) met belangrijke voordelen ten opzichte van de gangbare visuele 

interpretatie. Kortere onderzoekstijden, het overbodig maken van arteriële bloedafnames en 

vereenvoudigde protocollen met weinig bijkomende details ten opzichte van statische PET, zijn 

aspecten die dynamische PET analyse klinisch veel interessanter kunnen maken.  
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8. Bijlage 

Deze bijlage omvat de resterende 18 collages. Elke collage heeft dezelfde opbouw: Het eerste 

beeld links bovenaan is het coronale MRI beeld. De volgende vijf beelden (midden en rechts 

bovenaan en de 3 onderste beelden) zijn de PET-beelden respectievelijk frame 1 (0-2 min p.i.), 

frame 2 (2-4 min p.i.), frame 3 (4-6 min p.i.), frame 12 (22-24 min p.i.) en frame 17 (45-60min 

p.i.). De cirkelvormige VOI duidt de pathologische hippocampus aan. Op het MRI beeld: het 

verlies van interne structuur en verminderd volume van de hippocampus en een toename van 

de afmeting van de temporale hoorn van het lateraal ventrikel. Op de PET-beelden is enkel op 

frame 17 duidelijk een hypometabolisme zichtbaar mediaal en anterieur in de temporaalkwab 

aan de pathologische zijde. Via statistische analyse werd aangetoond dat er in frame 12 ook al 

een significant verschil is tussen de pathologische en de contralaterale temporaalkwab, maar dit 

is echter niet altijd visueel vast te stellen.  

 

Figuur 15: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur 16: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 17: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 



48 
 

 

Figuur 18: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 19: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur 20: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 21: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 
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Figuur 22: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 23: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur 24: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 25: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur 26: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 

 

Figuur 27: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel een verschil 

waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte van de 

pathologische zijde. 
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Figuur X: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 

 

Figuur X: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), en 

de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur X: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS links, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), en 

de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 

 

Figuur X: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met HS rechts, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), 

en de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische zijde. 
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Figuur X: Voorbeeld van een collage bij een patiënt met billaterale HS, waarbij de linker hippocampus meer 

atrofie vertoont dan de rechter en ook pathologisch dominant is, zichtbaar op het MRI beeld (linksbovenaan), en 

de bijhorende frames uit de PET acquisitie, waarbij enkel op frame 17 (45-60 min p.i., rechtsonderaan in de 

collage) duidelijk een hypometabolisme zichtbaar is ter hoogte van de mesiale temporaalkwab aan de 

pathologische dominante zijde. Op frame 12 (22-24 min p.i., middenonderaan) kan aan de mesiale zijde visueel 

een verschil waargenomen worden tussen beide temporaalkwabben, waarbij het metabolisme lager is ter hoogte 

van de dominante pathologische zijde. 

 


