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Atherosclerose is één van de meest voorkomende doodsoorzaken in de Westerse 

wereld. Atherosclerotische kransslagadervernauwingen kunnen worden behandeld 

door middel van revascularisatietherapie zoals hartchirurgie of percutane coronaire 

interventie (pCI) ofwel ‘Dotteren’. Ter indicatiestelling van revascularisatietherapie 

zijn diagnostische tests ontwikkeld waarmee de ernst van individuele vernauwingen 

kunnen worden vastgesteld. De meest gevoelige tests maken gebruik van voerdraden 

die zijn uitgerust met sensors voor meting van bloeddruk of –stroomsnelheid in de 

kransslagaders. hiermee kunnen functionele diagnostische parameters berekend 

worden waarmee de ernst van de individuele vernauwingen kan worden bepaald. het 

doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de hemodynamiek van vernauwde 

kransslagaders van patiënten voor en na pCI met behulp van een voerdraad die is 

uitgerust met twee sensoren waarmee tegelijk bloeddruk en Doppler stroomsnelheid 

achter een vernauwing kan worden gemeten tijdens hartcatheterisatie.

Hoofdstuk 1 dient als introductie in de fysiologie van de kransslagaders en het 

effect van vernauwingen hiervan. percutane coronaire interventies zijn onmisbaar 

geworden voor patiënten met coronaire hartziekten. Intracoronair verkregen 

diagnostische parameters zoals fractionele flow reserve (ffr) en coronaire flow 

reserve (CfVr) worden steeds vaker gebruikt om de noodzaak van pCI te bepalen 

en om het effect van pCI te beoordelen. Deze parameters worden berekend met 

behulp van óf coronaire bloeddruk óf coronaire stroomsnelheid waarbij de ernst 

van de vernauwing kan worden geschat door gebruik te maken van verschillende 

vóóronderstellingen. Sinds kort kan met behulp van gecombineerde metingen van 

druk én stroomsnelheid de coronaire stenoseweerstand worden berekend, die een 

betere voorspeller is van ischemie dan ffr of CfVr. Daarnaast kan een index van 

coronaire microvasculaire weerstand worden berekend, die weergeeft of het distaal 

gelegen vaatbed is aangedaan. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van intracoronaire metingen 

van bloeddruk en stroomsnelheid voor en na individuele behandelstappen tijdens 

percutane coronaire interventie. De hyperemische coronaire stenoseweerstand 

(hSr) blijkt het effect van de individuele behandelstappen beter te weerspiegelen 

dan parameters, die gebaseerd zijn op alleen druk of stroomsnelheid, zoals ffr of 

CfVr. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat hSr een combinatie is van enerzijds 
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het drukverval, dat na de eerste behandelstappen vooral afneemt, en anderzijds de 

stroomsnelheid, die juist na de laatste stappen het meeste toeneemt. Dit kon worden 

vastgesteld met behulp van drukval-stroomsnelheidsrelaties (Δp-v relaties). Deze 

Δp-v relaties geven een compleet beeld van de hemodynamiek van de vernauwing 

en maken het daardoor mogelijk vernauwingen te herkennen met een flexibel deel 

waardoor zij tijdens farmacologisch geïnduceerde hyperemie ernstiger worden. 

Dit is het gevolg van afname van bloeddruk in de vernauwing wat weer leidt tot 

verkleining van het lumen van de vernauwing. Deze variabiliteit werd geobserveerd 

in de helft van de gevallen en zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de toename 

van angineuze klachten van deze patiënten bij inspanning. het verdwijnen van de 

variabiliteit na plaatsen van een stent ondersteunde deze conclusie.

In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de rol van de hyperemische coronaire 

microvasculaire weerstand (hmr). hmr blijkt te dalen na behandeling van de 

stenose en dat wordt toegeschreven aan de simultane stijging van de coronaire 

perfusiedruk. Deze observatie bevestigt resultaten van experimentele studies 

waarbij drukafhankelijkheid van hyperemische coronaire microvasculaire 

weerstand beschreven wordt. De drukafhankelijkheid van hmr is het gevolg van 

de afhankelijkheid van de diameter van arteriolen van perfusiedruk gedurende 

farmacologische geïnduceerde vasodilatatie. Een tweede belangrijke observatie 

was dat na behandeling van de vernauwing de microvasculaire weerstand distaal 

hiervan lager was dan in een gezonde kransslagader van dezelfde patiënt. Daarnaast 

bleek dat ná behandeling de microvasculaire weerstand in rust sterk gecorreleerd 

was aan perfusiedruk vóór behandeling wat duidt op verslechterde vasoconstrictieve 

capaciteit distaal van ernstige vernauwingen. Deze fenomenen zouden een uiting 

kunnen zijn van remodellering van de weerstandsvaatjes distaal van ernstige 

vernauwingen ten gevolge van langdurig verlaagde perfusiedruk.

In hoofdstuk 4 werd hmr berekend bij patiënten met coronairlijden met behulp van 

twee verschillende formules. De eerste formule is afgeleid van een gesimplificeerd 

coronair weerstandsmodel. De tweede formule is afgeleid van een model dat 

rekening houdt met de collaterale bloedstroom en bevat de coronaire wiggedruk als 

surrogaat hiervoor. het verschil tussen de met behulp van deze formules berekende 

microvasculaire weerstanden was aanzienlijk bij ernstige vernauwingen (ffr < 0,6). 
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het verschil bleek veel kleiner als ffr > 0,6 was. Verder had de berekening van hmr 

geen invloed op de sterke afhankelijkheid van ffr van hmr. Deze observaties zijn 

belangrijk omdat het gebruik van de coronaire wiggedruk als surrogaat voor de 

collaterale bloedstroom verre van optimaal is en dat de afleiding van hmr van het 

model dat rekening houdt met deze collaterale bloedstroom twijfelachtig is. Wij 

concluderen dat hmr evenwel berekend kan worden volgens het gesimplificeerde 

coronaire weerstandsmodel.

In hoofdstuk 5 wordt bestudeerd wat het effect is op intracoronaire diagnostische 

parameters van verhoging van hartfrequentie door atriaal pacen en verhoging van 

bloeddruk door intraveneuze toediening van fenylefrine, een α-agonist. ffr en CfVr 

gedroegen zich tijdens deze interventies niet anders dan reeds in eerdere studies 

geobserveerd was, tenzij de vernauwingen geselecteerd werden op basis van de in 

hoofdstuk 2 genoemde variabiliteit. Dankzij de beschikbaarheid van simultane druk- 

en stroomsnelheidsmetingen konden vernauwingen worden herkend waarvan de 

Δp-v relaties tijdens verhoging van hartfrequentie of bloeddruk veranderden. Deze 

observatie kan alleen worden verklaard door een verandering van de geometrie 

van de vernauwing. hierdoor zullen diagnostische parameters van deze variabele 

vernauwingen ook veranderen en daarmee het hemodynamische gedrag van de 

groep vertroebelen. Als deze – vaak ernstige – variabele vernauwingen namelijk 

worden geëxcludeerd, dan blijken ffr en hSr tijdens de verschillende stappen licht 

maar significant te veranderen. hierbij valt op dat de veranderingen van ffr sterk 

zijn gerelateerd aan veranderingen van hmr. CfVr verandert het sterkst tijdens 

de hemodynamische provocaties. Deze observaties impliceren dat een correcte 

interpretatie van gedrag van hemodynamische parameters alleen goed mogelijk is 

als er Δp-v relaties beschikbaar zijn.

In hoofdstuk 6 wordt het effect bestudeerd van intracoronaire toediening van 

Urapidil na percutane behandeling van een coronaire vernauwing. Urapidil is een 

selectieve α
1-receptor antagonist met een vasodilatoir effect. Toediening van 

Urapidil resulteerde in een afname van zowel aortadruk as intracoronair gemeten 

perfusiedruk zonder dat hmr, hartfrequentie en stroomsnelheid werden beïnvloed. 

Verrassend genoeg bleek de relatieve duur van de diastole (diastolische tijdsfractie 

ofwel DTf) toe te nemen, waarbij de bekende relatie tussen de DTf en hartfrequentie 
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naar rechts verschoof. ondanks het gunstige effect van toename van de DTf op 

microvasculaire weerstand nam hmr niet af,waarschijnlijk ten gevolge van onder 

andere de gedaalde perfusiedruk. Deze toename van de DTf heeft mogelijk een 

gunstig effect op met name de subendocardiale doorbloeding van de hartspier 

omdat deze sterk afhankelijk is van de DTf.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten en conclusies van de voorgaande hoofdstukken 

bediscussieerd en in breder perspectief geplaatst. De commerciële beschikbaarheid 

van geleidingsdraden voor pCI, die zijn uitgerust met twee sensoren (bloeddruk en 

Doppler-stroomsnelheid) maakt het mogelijk de coronaire circulatie uitgebreid te 

bestuderen tijdens hartcatheterisatie. Δp-v relaties en coronaire weerstandsmetingen 

blijken onmisbaar voor onderzoek naar coronaire hemodynamiek en geven een veel 

completer beeld dan diagnostische parameters die alleen op druk of stroomsnelheid 

gebaseerd zijn. Daarnaast is hSr niet alleen beter in het voorspellen van ischemie, 

maar ook in het begeleiden van de percutane behandeling. De tot nu toe relatief 

onderbelicht gebleven microvasculaire weerstand is een dynamische parameter, die 

hoogstwaarschijnlijk meer klinische relevantie heeft dan we nu weten. Toekomstig 

onderzoek zou gericht moeten zijn op de prognostische waarde van deze parameters 

op de lange termijn en op de aarde van deze parameters voor de keuze tussen 

conservatief en invasief beleid.




