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Samenvatting
Het pulsatiele karakter van de coronaire bloedstroom is het gevolg van zowel de 
pulsaties in de aortadruk als de periodieke compressie/relaxatie die het kloppende 
hart uitoefent op de coronaire vaten die in de hartspier liggen. Daarnaast wordt het 
patroon van coronaire bloedstroom en druk ook beïnvloed door de aanwezigheid 
van een atherosclerotische vernauwing en de mate van vaatverwijding van de 
coronaire microcirculatie. Hoewel recente technologische ontwikkelingen de 
nauwkeurige meting van pulsatiele intracoronaire druk en stroomsnelheden in mensen 
mogelijk maken wordt de analyse van deze signalen voor de klinische beoordeling 
van coronair vaatlijden en microvasculaire functie beperkt tot tijdgemiddeldes van 
deze signalen. 

Onze hypothese was daarom dat informatie over de conditie van de coronaire vaten 
en de interactie tussen contraheren van het hart en de coronaire circulatie te 
extraheren valt uit het pulsatiele patroon van de coronaire bloedstroom en druk. In dit 
proefschrift hebben we diverse signaal analyse technieken ontwikkeld en toegepast 
met het doel om de processen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan het 
pulsatiele gedrag van druk en bloedstroom in gezonde en zieke coronaire vaten van 
mensen.  

Het eerste en tweede hoofdstuk geven een algemene introductie en een uitgebreid 
overzicht van fysiologische concepten die relevant zijn voor coronaire en stenose 
hemodynamica. Hoofdstuk 2 eindigt met een beschrijving van golfvoortplanting in 
arteriën en het beoordelen ervan in de frequentie en de tijdsdomain. Vooral is naar 
de golfintensiteitsanalyse recentelijk onderzoek gedaan als een veelbelovende 
tijdsgebaseerde methode om de interactie tussen hart en coronaire vaten te 
bestuderen. De analytische achtergrond en in vivo toepassingen van deze methode 
in systemische arteriën zijn in de Appendix verder beschreven. 

De klinische studies in Hoofdstukken 3-6 van dit proefschrift zijn gebaseerd op 
simultane intracoronaire druk en stroomsnelheid metingen in patiënten die met ballon 
angioplastie en stentplaatsing werden behandeld in verband met de aanwezigheid 
van een coronaire stenose. Hemodynamische metingen werden verricht met behulp 
van een 0.3-mm dunne voerdraad uitgerust met zowel een sensor voor druk- als 
stroomsnelheid. Gegevens werden verkregen bij rust en gedurende adenosine 
geïnduceerde maximale coronaire vasodilatatie in angiografisch normale epicardiale 
arteriën en in zieke vaten zowel voor als na behandeling. Deze resultaten worden 
hieronder in het kort samengevat. 

In Hoofdstuk 3 hebben we determinanten van coronaire bloedstroom pulsaties 
onderzocht in het kader van coronair-hart interactie. Gebaseerd op de klassieke 
definitie van energie van een signaal werden nieuwe indices voor de mate van 
pulsaties in druk en bloedstroomsnelheid gedefinieerd. We konden op deze wijze 
aantonen dat de pulsatiliteit van de coronaire bloedstroom snelheid afhangt van de 
microvasculaire conductantie, wat overeenkomt met het concept van het 
intramyocardiale pompmodel. Volgens dat model worden de systolische en 
diastolische variaties in de coronaire bloedstroom veroorzaakt door veranderingen in 
het intravasculaire intramurale volume, hetgeen weer wordt veroorzaakt door de 
hartspiercontractie en -relaxatie. Daarentegen was de pulsatiliteit van coronaire 
bloedstroomsnelheid niet afhankelijk van coronaire perfusiedruk, wat een van de 
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observaties verwerpt waarop het elastantie model is gebaseerd. Dit laatst genoemde 
model is een ander veel gebruikt model voor de interactie tussen de hartspier en de 
coronaire bloedstroom.  

Gebruikmakend van deze pulsatiliteit indices van coronaire druk en stroomsnelheid, 
hebben wij ook een index gedefinieerd welke de dynamische stenoseweerstand 
beschrijft, PRI. De baseline waarde van PRI correleert sterk met de hyperemische 
stenose weerstand berekend van tijdsgemiddeldes, een klinisch gevalideerde index 
van reversibele ischemie. Dit is een belangrijke klinische vondst, omdat deze nieuwe 
dynamische stenose index onafhankelijk is van drift in het druksignaal, wat een 
bekend probleem is in klinische metingen verkregen met voerdraden die voorzien zijn 
van een sensor. Daarnaast zal mogelijk door het gebruik van PRI de noodzaak van 
farmacologisch geïnduceerde vasodilatatie vermeden kunnen worden, wat een 
erkende bron van variatie is in de klinische beoordeling van de functionele ernst van 
een stenose. 

Doordat de golfsnelheid voor bloedstroom en druk pulsaties afhangt van de 
elasticiteit van de vaatwand is dit een belangrijke fysiologische parameter. De 
bijzondere anatomie van de coronaire circulatie heeft verhinderd dat de golfsnelheid 
in coronaire vaten met gebruikelijke methoden bepaald kan worden. In Hoofdstuk 4 
hebben wij de toepasbaarheid onderzocht van een recentelijk voorgestelde nieuwe 
techniek om de golfsnelheid in humane epicardiale vaten te meten. Deze techniek is 
gebaseerd op simultane druk en snelheidsmetingen op dezelfde locatie in het vat en 
maakt gebruik van instantane veranderingen in deze signalen tussen opeenvolgende 
sampling intervallen in complete hartcycli. De op deze wijze verkregen golfsnelheid 
bleek afhankelijk te zijn van de microvasculaire weerstand en de aanwezigheid van 
een stenose terwijl dit niet zou worden verwacht. De toepasbaarheid van deze 
parameter voor onderzoek naar locale epicardiale vaatwand eigenschappen lijkt 
daardoor gelimiteerd voor omstandigheden die in de klinische praktijk gangbaar zijn. 
Ondanks deze tekortkoming kan de berekende parameter nog steeds gebruikt 
worden voor de zogenaamde Wave Intensity Analysis, WIA, aangezien dat wij vonden 
dat dit type analyse relatief ongevoelig is voor veranderingen in de golfsnelheid. 

Wave Intensity Analysis, WIA, is een analyse in het tijdsdomein waarbij kleine 
veranderingen in druk en snelheidssignalen geïnterpreteerd worden als de lokale som 
van de energie van incidentele vooruit en teruglopende golven. WIA is bij uitstek 
geschikt om de coronaire circulatie te bestuderen omdat het de voorwaarts reizende 
golven die het gevolg zijn van variaties in de aorta druk kan onderscheiden van de 
teruggaande golven voortkomend uit de compressie van de microcirculatie door de 
contractie van de hartspier. In Hoofdstuk 5 hebben we WIA gebruikt om het effect 
van veranderingen in stenose en microcirculatie weerstand op de contributie van 
aorta druk en microcirculatie op lokale golfintensiteit te bepalen. We hebben kunnen 
vastleggen dat vasodilatatie de golven vergroot. Revascularisatie van de epicardiale 
stenose verhoogde nog eens de energie van de golven afkomstig uit de 
microcirculatie, die worden geassocieerd met acceleratie en deceleratie van de 
coronaire bloedstroom in diastole. De toename in de grootte van deze golven bleek 
gerelateerd aan een gelijktijdige afname van de microvasculaire weerstand tijdens 
hyperemie na een toename in de coronaire perfusiedruk door verwijdering van de 
stenose. Deze bevinding komt overeen met de aanname van een druk-afhankelijke 
minimale coronaire microvasculaire weerstand, een concept dat eerdere 
dierexperimenten aangetoond was, maar door enkele klinische studies wordt 
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aangevochten. WIA draagt dus niet enkel bij aan een beter inzicht in de 
mechanismen betrokken bij het ontstaan van de golfvorm in de epicardiale arteriën, 
maar heeft ook de potentie om zich te ontwikkelen tot een belangrijke 
onderzoekstechniek voor de humane coronaire microcirculatie.  

De volgende twee hoofdstukken hebben betrekking op de rol van diastole in de 
doorbloeding van de hartspier. Hoe langer de diastolische tijdsfractie (DTF), de 
relatieve duur van diastole in een hartslag, hoe minder het belemmerende effect is 
van hartcontractie op de bloedstroom. In dierexperimenten waarin microspheres 
werden gebruikt om de transmurale flow distributie over de hartspier te bestuderen, 
werd aangetoond dat met name de doorbloeding van het subendocardium, de 
binnenste laag van de hartspier, kritisch afhankelijk is van DTF.  

In Hoofdstuk 6 hebben wij aangetoond dat de alhpa1-antagonist urapidil resulteert in 
een toename van de diastolische tijdsfractie ongeacht de hartfrequentie. Na 
aanleiding van deze resultaten hebben wij geconcludeerd alpha1-receptor blokkade 
in onze patiëntengroep de subendocardiale perfusie verbeterde, en onze studie een 
mechanistische verklaring biedt voor het bekende positieve effect van urapidil na 
percutane coronaire interventie.  

De modelstudie in Hoofdstuk 7 is gebaseerd op een drie-laags model van de 
myocardiale wand en is ontwikkeld met behulp van data van bovengenoemde reeds 
gepubliceerde dierexperimenten. De maximale conductantie van elke laag werd 
afhankelijk gesteld van DTF en van de perfusiedruk, wisselend met de ernst van de 
stenose. De afhankelijkheid van de perfusie van de subendocardiale laag op DTF en 
stenosegraad, kon duidelijk worden aangetoond. Hierbij was het subendocardium de 
eerste laag met een tekort aan perfusie wanneer de DTF laag was (hoge 
hartfrequentie) maar juist de laatste laag bij een hoge waarde van DTF (lage 
hartfrequentie). Bovendien was de fractionele flow reserve, een vaak gebruikte 
parameter voor klinische beslissingen in het hartcatheterisatie lab over wel of niet 
behandelen van een stenose, ook afhankelijk van de hartfrequentie en daarmee van 
DTF. Deze bevindingen hebben belangrijke klinische implicaties, omdat de 
endocardiale perfusie, zoals gemeten tijdens klinische stress test middels 
farmacologisch geïnduceerde hyperemie, hoger kan zijn dan de endocardiale 
perfusie gedurende echte fysieke inspanning die gepaard gaat met een verhoging 
van de hartfrequentie. 

Hoofdstuk 8 is een afsluitende discussie van het werk dat gepresenteerd is in dit 
proefschrift. Op basis van onze resultaten kan worden geconcludeerd dat de 
pulsatiele karakteristieken van de coronaire druk en bloedstroomsnelheid signalen 
waardevolle informatie bevatten over de interactie tussen contractie en coronaire 
bloedstroom en de coronaire microvasculaire functie in mensen. Deze informatie is 
niet af te leiden uit de gemiddelde waarden van deze signalen. Microvasculaire 
dysfunctie is een vooraanstaand onderzoeksgebied in de pathogenese van 
myocardiale ischemie. Het valt daarom te verwachten dat de exploratie van 
pulserende signalen, bijv. door Wave Intensity Analysis, dynamische indices voor de 
ernst van de stenose en het concept van signaalenergie, zoals in dit proefschrift zijn 
ontwikkeld, uiteindelijk de diagnose en evaluatie van behandeling in de klinische 
praktijk zullen ondersteunen. 




