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Intracraniële aneurysmata zijn uitstulpingen van bloedvaten in de herse-

nen die vooral voorkomen op bifurcaties van vaten in de buurt van de cirkel 

van Willis, een cirkelvormig stelsel van bloedvaten aan de onderkant van het 

brein. Ruptuur van een aneurysma leidt tot subarachnoïdale bloeding, wat 

resulteert in hoge morbiditeit en mortaliteit in patiënten. Incidenteel ontdek-

te ongeruptureerde aneurysmata kunnen behandeld worden door het clippen 

of coilen van het aneurysma. Echter, het risico op complicaties tijdens de 

behandeling van een ongeruptureerd aneurysma kan hoger zijn dan het 

risico dat het aneurysma ruptureert. Daarom is zorgvuldige besluitvorming 

over het wel of niet behandelen van aneurysmata nodig. Het is momenteel 

algemeen geaccepteerd dat informatie over de hemodynamiek (de eigen-

schappen van de bloedstroom) in een aneurysma signifi cant kan bijdragen 

aan de schatting van het risico van ruptuur van het individuele aneurysma. 

Patient-specifi eke hemodynamische parameters zoals complexiteit van de 

bloedstroom en de schuifspanning van het bloed op de wand kunnen gesi-

muleerd worden met behulp van computational fl uid dynamics (CFD). 
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CFD kan stromingspatronen op zeer hoge spatiële en temporele resolutie 

simuleren. Echter, CFD is een simulatietechniek en de juistheid van de resul-

taten hangt af van de nauwkeurigheid van de instroomrandvoorwaarden en 

de (semi-automatisch ontworpen) geometriën. 

De enige techniek die drie-dimensionale stromingspatronen over de 

tijd in vivo kan meten is drie-dimensionale phase contrast MRI (PC-MRI). 

PC-MRI is gebaseerd op het fenomeen dat een spin in bewegend bloed in 

een magnetisch veld, dat linear verandert in de plaats, een fase verschuiving 

verkrijgt die proportioneel is met de snelheid van de bloedstroom. Deze 

techniek maakt het mogelijk om stromingspatronen te meten in, onder 

andere, de aorta, de bifurcatie van de carotiden, de intracraniële arterieën en 

intracraniële aneurysmata. 

Het doel van dit proefschrift is om PC-MRI in intracraniële aneurysmata 

te valideren en te verbeteren, en om deze techniek toe te passen voor het 

berekenen van de schuifspanning op de wand. 

In een in vitro validatie studie werd PC-MRI vergeleken met Particle 

Image Velocimetry (PIV) en CFD in een aneurysma fantoom van ware 

grootte. Deze studie liet zien dat stromingsprofi elen in een aneurysma 

fantoom zeer nauwkeurig kunnen worden gemeten met PC-MRI (hoofdstuk 

2). PC-MRI werd ook getest in acht in vivo aneurysmata en vergeleken met 

CFD. We vonden dat, in systole, de stromingsprofi elen van PC-MRI verge-

lijkbaar waren met die van CFD voorspellingen. In diastole echter leken de 

stromingsprofi elen incoherent door een lage signaal-ruis verhouding (SNR) 

(hoofdstuk 4). Multi-scale analyse waarmee kwantifi catie van vortices kan 

worden uitgevoerd (hoofdstuk 3) liet zien dat er ook in diastole kwantitatieve 

overeenkomst was tussen PC-MRI en CFD (hoofdstuk 4). 

Om de scantijd van PC-MRI te verkorten werd de meting toegepast in 

combinatie met twee versnellingstechnieken, k-t BLAST en SENSE, in het 

fantoom en in een in vivo aneurysma. We vonden dat de SNR in k-t BLAST 

hoger was dan SENSE, maar ook dat de gemeten snelheidsveranderingen 

werden uitgesmeerd over de tijd, m.a.w. de snelheid in systole werd onder-

schat (hoofdstuk 5).

Een andere mogelijkheid om een hogere SNR te verkrijgen is om de 

metingen te doen op MRI-scanners met een hogere veldsterkte. PC-MRI 

metingen, verkregen op 3T en 7T, werden vergeleken in vijf gezonde vrijwilli-

gers. De resultaten lieten zien dat, door de hogere SNR op 7T, de segmentatie 

van kleine vaten in de cirkel van Willis en de richting van de bloedstroom in 
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deze vaten nauwkeuriger konden worden bepaald dan op 3T. Verder werd 

vastgesteld dat bloedstroom van de arteria cerebri posterior naar de arteria 

carotis interna door de arteria communicans posterior mogelijk is bij gezon-

de vrijwilligers (hoofdstuk 6).

Een belangrijke marker voor de ontwikkeling van atherosclerose en een 

mogelijke indicatie voor ruptuur van aneurysmata is de schuifspanning op de 

vaatwand (WSS). De schuifspanning is de kracht parallel aan de wand die het 

bloed uitoefent op de vaatwand en kan berekend worden op basis van locale 

snelheidsgradiënten. In dit proefschrift wordt een nieuwe methode gepresen-

teerd die WSS op een gestandaardiseerde manier in diverse vaatgeometrieën 

kan berekenen. Deze techniek werd getest in analytische fantomen van de 

halsslagader en de aorta waarbij een perfect parabolisch stromingspatroon 

werd aangenomen (hoofdstuk 7). Het toepassen van deze techniek in het 

aneurysma fantoom en in een vivo aneurysma liet, na vergelijking met CFD, 

lagere WSS waardes zien voor PC-MRI dan voor CFD. Dit is een gevolg van 

de lagere spatiële resolutie van de PC-MRI meting. De richting van vecto-

ren, echter, liet veel overeenkomsten zien. Voor zowel het in vitro als in vivo 

aneurysma werden circulaire WSS profi elen berekend. Dergelijke circulaire 

WSS profi elen kunnen een belangrijke parameter zijn voor de schatting van 

het risico op ruptuur (hoofdstuk 8).   

Dit proefschrift demonstreert dat PC-MRI gebruikt kan worden om 

stromingsprofi elen en schuifspanningen op de vaatwand in aneurysmata te 

berekenen en visualizeren. Echter, de acquisitie strategieën kunnen verder 

worden geoptimaliseerd om de nauwkeurigheid van de techniek verder te 

verbeteren.

196
Samenvatting




