
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Multidetector-row computed tomography imaging of prosthetic heart valves:
clinical and experimental aspects

Symersky, P.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Symersky, P. (2012). Multidetector-row computed tomography imaging of prosthetic heart
valves: clinical and experimental aspects. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multidetectorrow-computed-tomography-imaging-of-prosthetic-heart-valves-clinical-and-experimental-aspects(a413d490-a470-4054-858b-3d774828a3d4).html


saMenvatting



174

saMenvatting

ACHTERgROnD

Tot voor kort had het afbeelden van hartklepprothesen (kunstkleppen) met CT geen 
aanvullende waarde. Door dat kunstkleppen bewegende metalen objecten zijn, werden 
de CT-beelden ervan vervormd door artefacten en dubbelcontouren. Ten gevolge van 
de snelle ontwikkeling van CT-technologie en belangrijke verbeteringen in temporele 
en spatiële resolutie, kunnen de huidige CT-systemen een gedetailleerd beeld geven 
van de periprosthetische anatomie. Bij geselecteerde patiënten bij wie het vermoeden 
bestaat van kunstklepdysfunctie kunnen CT-beelden doorslaggevend zijn voor het 
medische dan wel chirurgische beleid. De beperkingen en de mogelijkheden van CT 
beeldvorming worden geïllustreerd in de hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 2 wordt een 
aantal patiënten beschreven bij wie het vermoeden bestond van kunstklepdysfunctie en 
waarbij CT beeldvorming van de kleppen in de meerderheid aanvullende informatie 
opleverde. Met het gebruik van een standaard beeldacquisitieprotocol met retrospectieve 
ECG-gating die gebaseerd is op het coronair protocol, konden verschillende manieren 
van obstructie worden geïdentificeerd: pannus (subvalvulaire weefsel proliferatie), 
protrusie van een mechanische mitralisklep in de LVOT, onvolledige sluiting van een 
klepprothese en een afwijkende oriëntatie ten opzichte van de LVOT. Het ontbreken 
van afwijkingen op de CT pleitte voor patiënt-prothese mismatch. De afwijkingen 
die gevonden zijn bij de patiënt met vier kunstkleppen in hoofdstuk 3 laten de 
mogelijkheden van CT zien bij klepobstructie. Ondanks de veelbelovende initiële 
resultaten zijn de beperkingen van CT ook duidelijk. De legeringen die gebruikt zijn 
voor de mechanische kunstkleppen veroorzaakten behoorlijke artefacten. Daarnaast 
was er een grote variatie in de beeldkwaliteit gedurende de hartcyclus en beperkte 
blootstelling aan straling het gebruik van CT tot geselecteerde patiënten. Gezien de 
bovenstaande beperkingen trachten we in de volgende hoofdstukken de bepalende 
factoren voor CT-beeldkwaliteit van kunstkleppen te verduidelijken. We benaderden 
de verbetering van CT-beeldkwaliteit van kunstkleppen door 1) de compatibiliteit van 
verschillende kunstkleppen met CT te vergelijken, 2) het ontwikkelen van een model 
waarmee CT-beelden van kunstkleppen kunnen worden vergeleken, 3) het moduleren 
van CT-acquisitieparameters en reconstructiealgoritmen ter optimalisering van de 
beeldkwaliteit en 4) het gebruik van een robuuste beeldkwaliteittest om het effect van 
beweging en verschillende acquisitieprotocollen met elkaar te vergelijken. 

HAAlbAARHEID

In een eerste stap om de haalbaarheid van CT-beeldvorming van kunstkleppen te 
onderzoeken werd een overzicht gemaakt van alle patiënten in de databases van het 
Universitair Medisch Centrum in Utrecht en het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam met een CT hart (hoofdstuk 4). Daarin werden 84 datasets van 83 patiënten 
met 91 kunstkleppen gevonden. Het overzicht liet zien dat behalve voor kunstkleppen 
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gemaakt van een kobaltchroomlegering  (zoals de Björk Shiley en de Sorin tilting 
disc kleppen), de beeldkwaliteit van de meeste gebruikte mechanische en biologische 
kunstkleppen goed genoeg was voor beeldvorming van de anatomie om de prothese en 
van de prothese zelf. Ondanks het feit dat de kleppen goed konden worden afgebeeld, 
werd in deze studie niet specifiek gekeken naar pathologie. Daarnaast werd duidelijk dat 
een belangrijke variatie in artefacten en beeldkwaliteit een beperking vormde voor een 
constante en reproduceerbare beeldkwaliteit die noodzakelijk is voor het gebruik van 
CT op grotere schaal.  

OnTwIkkElIng VAn EEn MODEl

Om exact de invloed van kunstklepcomponenten en klepbladbeweging te bestuderen 
werd een in vitro model geconstrueerd. Dit model, beschreven in hoofdstuk 5, maakt 
het vergelijken van CT beelden van kunstkleppen mogelijk onder gestandaardiseerde 
pulsatiele omstandigheden. Met dit model kon een aantal belangrijke observaties 
worden gedaan door retrospectieve ECG-gating beeldacquisitie van vijf kunstkleppen: 
Björk-Shiley Monostrut, Medtronic Hall, St Jude Masters, Carbomedics en ON-X. 
De belangrijkste bevindingen waren: 1) het in-vitromodel functioneert goed als een 
platform om CT-beeldvorming van verschillende kunstkleppen te vergelijken; 2) de 
beeldkwaliteit van kobaltchroom kunstkleppen gaat gepaard met zeer uitgeproken 
artefacten die de detectie van strutfracturen van de Björk-Shiley convexo-concave 
kleppen onmogelijk maakt; 3) de huidige kunstkleppen zijn geassocieerd met een 
goede tot zeer goede beeldkwaliteit; 4) verassend genoeg was het detail van de direct 
omliggende structuren op CT veel beter in vitro dan in vivo. Naast deze veelbelovende 
resultaten werden er in 20% van de bileaflet kleppen angulaties in de klepbladen gezien 
wat wellicht te verklaren is door de beperkte temporele resolutie van CT. 

In hoofdstuk 6 wordt de radiopaque anatomie van de kunstkleppen tot in detail 
geanalyseerd om een methode te ontwikkelen voor het meten van artefacten die 
veroorzaakt werden door kunstkleppen.  Doordat artefacten zo bepalend leken voor 
beeldkwaliteit in de eerste studies zou een meetmethode voor artefacten het vergelijken 
tussen beeldacquisitieprotocollen en reconstructie-algoritmen mogelijk maken. Hiertoe 
werden eerst de CT-densiteiten (in Hounsfield Units) van de klepring en klepbladen 
van de ON-X, Carbomedics, St Jude en Medtronic Hall-kleppen bepaald. De gevonden 
verschillen in densiteit van de klepringen werden verklaard door de verschillende 
legeringen (zoals de nikkellegering van de St Jude-klep en de titanium legering van de 
Medtronic Hall-klep). De verschillen in densiteit van de klepbladen werden verklaard 
door andere concentraties van wolfram dat gebruikt werden om de klepbladen bij 
doorlichting zichtbaar te maken. 

Voor het meten van artefacten werden afhankelijk van de densiteiten van de omgevende 
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structuren zoals water en plexiglas afkapwaarden voor hypodense (< 50 HU) en 
hyperdense artefacten (>200 HU) berekend. Omdat de hyperdense artefacten ook de 
radiopaque structuur van de kunstklep omvatte, werd verder gedifferentieerd tussen 
een afkapwaarde van de klepbladen (800 HU) en de klepring (2000 HU). Hypodense 
artefacten waren het duidelijkst bij de St Jude-klep (en ongeveer tweemaal zoveel 
vergeleken met de Medtronic Hall-klep) hetgeen waarschijnlijk gerelateerd is aan 
de nikkellegering van de klepring. De St Jude had tevens het grootste volume aan 
hyperdense artefacten, gevolgd door de ON-X-klep,  de Medtronic Hall-klep en het 
minst bij de Carbomedics-klep. Waar bij de St Jude-klep de nikkellegering wellicht de 
hyperdense artefacten veroorzaakte, was het bij de ON-X-klep waarschijnlijk het grote 
volume van de klepbladen door de hoogste sluitingshoek. 

Beweging van de klepbladen veranderde de hypo- en hyperdense artefactvolumes met 
belangrijke toename tijdens het snelle openen en sluiten van de klep. Het kleinste aantal 
artefacten werd gevonden bij gesloten kleppen. Opvallend was dat gesloten kleppen 
minder hypodense artefacten genereerden bij een gesloten statische toestand dan bij 
een gesloten pulsatiele toestand. Dit verschil is mogelijk te verklaren door edge effects 
en beweging en niet zoals vaak gedacht door beam hardening en photon starvation. 
Gezien de geringe hoeveelheid artefacten die gevonden is bij statische kleppen, lijkt de 
rol van beweging minstens zo belangrijk als fysische interacties. 

ACquISITIEPARAMETERS VOOR kunSTklEPPEn

In de volgende hoofdstukken worden verschillende manieren vergeleken om de 
artefacten en beeldkwaliteit van kunstkleppen te verbeteren met behulp van het in vitro 
model. voor een deel werden de strategieën ingegeven door bekende mechanismen 
van metaalartefacten zoals  beam hardening, photon starvation, verstrooiing, beeldruis 
(image noise) en beweging. 

In hoofdstuk 7 werd het effect van tafelbeweging (pitch) en beeldruis onderzocht door 
axiale beeldacquisitie met behulp van prospective triggering te vergelijken met spiraal 
acquisitie met retrospective gating. Axiale acquisitie reduceerde de hypo- en hyperdense 
artefacten in pulsatiele kunstkleppen in drie verschillende frequenties. De verschillen 
waren bij 75/min minder groot en voor hypodense artefacten bij St Jude-kleppen niet 
significant. De afname van artefacten ondanks gelijkblijvende beeldruis bij 90/min 
suggereert dat beeldruis geen mechanisme is voor de artefactreductie. De beperkte 
invloed van beeldruis op artefacten wordt verder ondersteund door het zeer bescheiden 
effect van iteratieve beeldreconstructie van de ruwe data hetgeen de beeldruis in 
belangrijke mate reduceert (hoofdstuk 8). Wel kon hiermee bij vergelijkbare artefacten 
een halvering van de stralingdosis worden gerealiseerd. Vervolgens werd in hoofdstuk 
9 de invloed van foton energie vergeleken met verschillende beeldreconstructie-
algoritmen. Drie buisspanningen (100, 120 en 140 kV) met gelijke stralingsbelasting 
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werden vergeleken in combinatie met verschillende reconstructie-algoritmen (filtered 
back projection, iteratieve reconstructie, metaalartefactreductiefilter, en een combinatie 
van iteratieve reconstructie en metaalartefactreductiefilter. Deze experimenten, met 
alleen statische kleppen, wezen uit dat hogere buisspanning en iteratieve reconstructie 
een reductie van elk 2-4% geven van hyperdense artefacten. Hogere buisspanning 
reduceerde hypodense artefacten met 31% (Medtronic Hall) en 36% (St Jude) en 
de combinatie met iteratieve reconstructie gaf een verdere reductie van 10 tot 12% 
(Medtronic Hall) en 6 tot 7% (St Jude).  Het metaalartefactenreductiefilter werd klinisch 
onbruikbaar geacht vanwege de aanwezigheid van secundaire artefacten in alle beelden 
waarin het werd gebruikt. 

Uitgaande van de bovenstaande bevindingen, zijn de meest effectieve strategieën voor 
reductie van kunstklepartefacten 1) een hogere kV (buisspanning) en 2) prospective 
triggering (axiale beeldacquisitie). 

In hoofdstuk 10 wordt de effectiviteit van verhoogde kV en prospective triggering 
getest op twee transcatheter kleppen. In aanvulling op de artefactmetingen werd ook de 
beeldkwaliteit vergeleken met een geblindeerde tweekeuzetest waarbij de beoordelaar 
de beste van de twee aangeboden beelden moest kiezen. Omdat de samenstelling 
van de metalen stent van de twee kleppen anders was (nitinol voor de Corevalve en 
kobaltchroom voor de Sapien) was het effect van de twee strategieën ook verschillend. 
Optimale beeldkwaliteit werd bereikt met prospective triggering ongeacht kV. Een 
hogere kV verminderde alleen de hyperdense artefacten en prospective triggering 
alleen de hypodense artefacten. Voor de Sapien-klep was de beeldkwaliteit optimaal 
bij prospective triggering en een hoge kV. Artefacten werden verminderd door een 
hogere kV maar niet door prospective triggering. Samenvattend kunnen we stellen 
dat CT acquisitie parameters moeten worden aangepast aan de specifieke materiaal-
eigenschappen van de transcatheterklep en dat artefacten maar een schakel zijn in de 
keten van factoren die de beeldkwaliteit bepaalt. 

Hoofdstuk 11 beschrijft de invloed van beweging gedurende de hartcyclus op de 
beeldkwaliteit door de bewegingssnelheid van de kunstkleppen te meten en die te 
relateren aan de veranderende beeldkwaliteit tijdens de hartcyclus. De belangrijkste 
uitkomsten waren: 1) de bewegingssnelheid van de kunstkleppen tijdens de hartcyclus 
is het minst eindsystolisch (30 tot 40% van het ECG-interval) en middiastolisch (75 
tot 80% van het ECG-interval), 2) deze fasen kwamen overeen met de fasen met de 
beste systolische en diastolische beeldkwaliteit, en 3) ondanks het feit dat bij >90/min 
de snelheden middiastolisch groter waren dan eindsystolisch, bleef de diastolische 
beeldkwaliteit beter dan de systolische. Naar aanleiding van de bevindingen konden 
de volgende aanbevelingen worden gedaan: 1) voor optimale beeldkwaliteit is het 
gebruik van beta-blockers geïndiceerd, 2) dosisreductie kan worden gebruikt voor 
ECG-intervallen met constant inferieure beeldkwaliteit in vergelijking met de andere 
intervallen (10, 20, 50 en 60%). 
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TOEkOMSTPERSPECTIEVEn

Optimalisatie van de beeldkwaliteit voor CT-beeldvorming van kunstkleppen is 
mogelijk door de ontwikkeling van CT-technologie. Verbetering van beeldkwaliteit 
vraagt onder meer een betere spatiële resolutie en een betere contrastresolutie en 
een verlaging van beeldruis en artefacten. Om dit te verwezenlijken is een aantal 
strategieën gevolgd. Allereerst is de detectorbreedte vergroot waarbij er uiteindelijk 
een 320-detector is ontwikkeld die het hele hart (16 cm) in een enkele hartslag kan 
afbeelden. Voor de cardiale beeldvorming heeft een bredere detector geen toegevoegde 
waarde. Ten tweede is de temporele resolutie verbeterd door de rotatiesnelheid te 
verminderen. De kortste rotatietijd die tegenwoordig kan worden behaald, is beperkt 
door de excessieve G-krachten die ontstaan en het is dus onwaarschijnlijk dat kortere 
rotatietijden dan 270 ms (met een nominale temporele resolutie korter dan 135 ms) 
mogelijk zijn. Door twee bronnen (dual-source) te gebruiken waarbij de buizen haaks 
op elkaar zijn georiënteerd, kan de nominale temporele resolutie worden gehalveerd (tot 
minimaal 70 ms). Ten derde kunnen iteratieve algoritmen de beeldruis en artefacten 
verminderen waarbij het contrast en de spatiële resolutie worden verbeterd. Het gebruik 
van deze innovatieve beeldreconstructiemethode werd aanvankelijk beperkt door 
een te geringe rekenkracht en de eerste generatie iteratieve algoritmen is pas recent 
commercieel verkrijgbaar. Complexere postprocessing algoritmes voor de correctie 
van metaal en bewegingsartefacten bestaan al wel maar zijn nog niet klinisch bruikbaar 
door de beperkte rekenkracht (Moore’s Law). Als vierde innovatie kunnen nieuwe 
granaatsteendetectoren de spatiële resolutie en het contrast verbeteren (high definition 
CT). Verder kunnen nieuwe spectrale detectoren het onderscheid tussen weefsels 
verbeteren. De toename in spatiële (en spectrale) resolutie zal nog meer vergen van de 
rekenkracht van de computersystemen. 

Als we in overweging nemen dat deze ontwikkelingen van de cardiale CT-beeldvorming 
worden beperkt door rekenkracht, is het tevens maar een kwestie van tijd voordat zulke 
innovaties kunnen worden opgenomen in de CT-systemen. Indien gebruik wordt 
gemaakt van alle mogelijke beschikbare innovaties zal een ideaal CT-systeem voor de 
beeldvorming van kunstkleppen het volgende moeten kunnen: axiale acquisitie zonder 
tafelbeweging met hoge buisspanning, optimale spatiële en temporele resolutie, lage 
stralingsdosis en beeldreconstructie met behulp van iteratieve algoritmen. Of zo’n 
systeem met een dual-source-granaatsteen-320-detector en tweede generatie iteratieve 
beeldreconstructie werkelijkheid wordt, lijkt sterker te worden bepaald door de 
toekomst van de Euro dan door klinische noodzaak.  




