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CHAPTER 12

SUMMARY 
Rupture risk assessment for intracranial aneurysms is a complicated process, because aneurysm 

rupture is most likely a multifactorial event. Several risk factors have been identified in large 

patient cohort studies. Intra-aneurysmal hemodynamics have been proposed as a factor in the 

formation, growth and rupture of intracranial aneurysms. Which hemodynamic patterns are 

the cause of these events is subject to extensive research. To study aneurysmal hemodynamic 

patterns it is possible to use a numerical calculation of fluid (blood) properties, Computational 

Fluid Dynamics. This technique requires high quality input parameters to approximate real 

environments. In this thesis, we presented studies which improved the input parameters for CFD 

in intracranial aneurysms and hereby advancing the field to more patient-specific hemodynamic 

models. In addition, we assessed the added value of hemodynamics for rupture risk assessment 

as compared to traditional parameters.

An important input parameter for CFD is the inflow velocity of the parent vessel by which 

the blood ‘enters’ the aneurysm model, i.e. the inflow boundary condition. To obtain blood 

flow velocity of the parent vessel in patients with ruptured or unruptured aneurysms, different 

approaches are suggested. In Chapter 2 we studied the feasibility of using an intra-arterial Doppler 

ultrasound wire to obtain perianeurysmal blood flow velocity and pressure measurements. Such 

a wire could theoretically be used to obtain blood flow characteristics in and around ruptured 

intracranial aneurysms during the endovascular embolization procedure. We showed that it was 

possible to use such a Doppler ultrasound wire to measure blood flow characteristics such as 

maximal blood flow velocity and blood pressure in and around unruptured intracranial aneurysms.   

Large and fusiform aneurysms are dangerous and difficult to treat. Treatment focuses on 

aneurysm embolization, usually by (stent-assisted) coiling. A recent development in treatment 

of these aneurysms is a special stent, called a flow diverter. The densely braided stent struts are 

designed to divert flow away from the aneurysm ostium, hereby reducing blood flow into the 

aneurysm and inducing thrombosis. Despite a decrease in flow, it is unknown what the effects 

are on the intra-aneurysmal pressure. In Chapter 3 we present a study where we measured intra-

aneurysmal pressure before, during and after flow diverter-placement in a single case with a 

endovascular blood pressure and -velocity wire. After a temporary drop during placement, the 

Mean Arterial Pressure(MAP) returned to pre-treatment levels after complete deployment of the 

stent. This first in-vivo measurement showed that a flow diverter does not decrease the intra-

aneurysmal pressure, and is not a pressure diverter. 

Measurement of blood flow velocity with an endovascular wire is an accurate but invasive 

procedure with a certain risk of complications. Therefore a non-invasive method without the risk 

of complications would be preferable. Phase contrast MRI is a novel MRI technique by which it is 

possible to measure blood flow velocity non-invasively. Patients undergo a MRI scan with heart 

rate monitoring which is quite similar to regular follow-up MRI scans, and thus without the risk 

of serious complications. If this MRI technique measures accurate blood flow velocity results, it 

would be the preferred method to obtain the inflow boundary conditions. 

In Chapter 4 we compared intracranial intra-arterial Doppler ultrasound blood flow velocity 

measurements with phase contrast MRI blood flow velocity measurements in patients with 

unruptured aneurysms for determination of inlet boundary conditions for CFD. This study 

showed that, although PC MRI underreports the maximal blood flow velocity by approximately 
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12% it is within reported margins to be used as inflow boundary for CFD. In addition, it showed 

a large inter-patient variation with regard to blood flow velocities in the parent arteries of 

intracranial aneurysms. The maximal peak systolic velocity in the aneurysm parent artery could 

be 44 cm/s in one patient and 93 cm/s in another patient; a difference of more than 100%. This 

shows that patient-specific input parameters for CFD are needed to simulate accurate aneurysmal 

hemodynamics. The phase contrast MRI has an additional advantage over the wire measurements; 

it obtains velocity voxel-by-voxel in a cross-section through the parent artery. This makes it 

possible to create spatially detailed inflow conditions, which would be an improvement over the 

peak systolic velocity the Doppler ultrasound wire measures.  

Despite the possibilities to obtain patient-specific blood flow velocities, most research of 

aneurysmal hemodynamics with CFD use generalized inflow boundaries as velocity input for 

their aneurysm models. These generalized inflow conditions are not specific for a single case 

and adjusted to fit the aneurysm models’ inflow zone. Blood flow velocities in intracranial arteries 

have a large inter-patient variability, as we have showed in chapter 4, therefore we hypothesized 

that generalized inflow boundaries are not suitable to be used in simulating patient specific 

hemodynamics. In Chapter 5 we assessed the impact of the use of generalized inflow boundaries 

compared to measured patient-specific inflow boundaries on hemodynamic simulation obtained 

with CFD. We showed that there are large differences between the results of CFD with patient-

specific inflow boundaries and generalized inflow boundaries.     

Creating a patient-specific geometric 3D model is a difficult and time-consuming process, and 

so is the calculation of a single CFD simulation. For future clinical purposes, it would be ideal to be 

able to visualize aneurysmal hemodynamics in real-time. A possible method to obtain blood flow 

characteristics in real-time is 3 dimensional phase contrast MRI. This method is frequently used 

in other (larger) body parts, such as the heart and the aorta, to visualize blood flow properties. 

In Chapter 6, we compared two techniques for visualization of intra-aneurysmal hemodynamics: 

CFD and 3 dimensional phase contrast MRI sequence. This comparative study showed that in 

systole, the flow patterns of aneurysmal hemodynamics are qualitatively similar between 3D PC 

MRI and CFD. In diastole the flow patterns were however different, because of the low velocity-

to-noise ratio of the 3D PC MRI sequence.

Aneurysm geometry plays a vital role in CFD methods to simulate aneurysmal hemodynamics, 

and is considered the most important input characteristic. It is essential to obtain the highest 

quality imaging data to segment into a virtual aneurysm model, which in turn can be used in 

CFD. 3D rotational angiography is the gold standard in imaging of intracranial aneurysms; the 

spatial resolution and contrast are unsurpassed by any other 3 dimensional angiographic 

modality. Nonetheless, we discovered an imaging artefact which leads to overestimation of 

the aneurysm neck. In Chapter 7 we studied this neck size overestimation for its effects on 

aneurysmal hemodynamics. In selected cases, this overestimation of the aneurysm neck has 

evident consequences on the hemodynamics, resulting in different flow patterns. Researchers 

should be aware of this artefact, since it not only affects calculated aneurysmal hemodynamics, 

but also geometrical risk factors such as aspect ratio.    

Aneurysm risk factors are often studied using comparisons between unruptured and ruptured 

aneurysms. One key feature of this kind of research is the implicit assumption that aneurysm 

geometry does not change after rupture. To study whether there is change in geometry after 

rupture, angiographic imaging of the aneurysm before and after rupture is required. This kind of 

153



CHAPTER 12

imaging data is sparsely available, because patients with ruptured aneurysms rarely have undergone 

imaging of their aneurysm before rupture. In Chapter 8 we collected imaging data before and 

after aneurysm rupture of 9 patients from 2 institutions. Using segmentations of high resolution 3 

dimensional angiographic imaging data we found that in all aneurysms, the geometry was changed 

on post-rupture imaging data. For most changes, we can only conclude that they occurred during 

the interval between imaging time points, but for the changes caused by a mass-exerting peri-

aneurysmal hematoma it is certain that the changes were caused by aneurysm rupture. 

Hemodynamic risk factors are also commonly studied by comparing the flow patterns in 

ruptured and unruptured aneurysms. In Chapter 9 we compared the aneurysmal hemodynamics 

of the above mentioned patients before and after aneurysm rupture. We showed that changes 

in geometry have an effect on the aneurysmal hemodynamics. As a consequence interpreting 

differences of hemodynamics of ruptured and unruptured aneurysms should be performed with 

caution with regard to risk factor determination. 

In Chapter 10 we present a large cross sectional study with 117 aneurysms. The aim of this 

study was to evaluate the additional value of hemodynamics in the rupture risk assessment of 

intracranial aneurysms. In this study, most of the previously studied parameters are incorporated 

to achieve high quality patient-specific CFD simulations. Fifty-five ruptured and 62 unruptured 

aneurysms were included with both a 3DRA and an aneurysm specific PC MRI measurement to 

account for inter-patient variability. The study identified associations between hemodynamic 

parameters and aneurysm rupture in the univariable analysis: unstable inflow jet and unstable 

complex flow patterns were associated with rupture. These associations were however not 

independent from traditional determinants including aneurysm location and the presence of 

a daughter sac in the multivariable analysis. We could therefore not find an additional value of 

aneurysmal hemodynamics in our population as compared to traditional parameters. 

154



12

SAMENVATTING

SAMENVATTING 
Het inschatten van ruptuurrisico van intracraniële aneurysma’s is een gecompliceerd proces, 

omdat aneurysma ruptuur zeer waarschijnlijk een multifactoriële oorzaak heeft. Verscheidene 

risicofactoren zijn reeds geïdentificeerd in grote cohort studies met patiënten. Intra-aneurysmale 

bloedstroming (hemodynamica) is mogelijk één van de factoren in het ontstaan, de groei en de 

ruptuur van intracraniële aneurysma’s. Welke specifieke bloedstromingspatronen de oorzaak hiervan 

kunnen zijn, is onderwerp van vele studies. Om de bloedstroming in intracraniële aneurysma’s 

te onderzoeken kan gebruik worden gemaakt van een berekening van vloeistofeigenschappen; 

Computational Fluid Dynamics (CFD). Deze methode vereist een hoge kwaliteit van invoerparameters 

om realistische situaties te simuleren. In dit proefschrift hebben we studies gepresenteerd die 

zich toespitsen op het verbeteren van de invoerparameters voor CFD en hiermee het gebruik van 

patiënt-specifieke invoerparameters geoptimaliseerd. Uiteindelijk hebben we onderzocht wat de 

toegevoegde waarde is van bloedstromingspatronen ten opzichte van traditionele risicofactoren. 

Een belangrijke invoerparameter voor CFD is de snelheid waarmee het bloed een 

model ‘binnenkomt’ via het moedervat van het aneurysma; de instroom grenswaarde. Om 

bloedstroomsnelheid te bepalen in het moedervat, zijn er enkele opties. In Hoofdstuk 2 hebben 

we de bruikbaarheid van  een intra-arteriële meetdraad (ComboWire) onderzocht. Deze 

meetdraad bevat een Doppler echo sensor en een bloeddruk sensor op de tip waarmee we in- 

en rond ongeruptureerde aneurysma’s bloedstroomsnelheidsmetingen en bloeddrukmetingen 

hebben uitgevoerd en daarmee laten zien dat het mogelijk is om met deze methode dergelijke 

bloedstroomkarakteristieken te verkrijgen.

Grote of spoelvormige aneurysma’s hebben een grote kans op ruptuur en zijn daarnaast ook 

moeilijk te behandelen. De behandeling van dit soort aneurysma’s is gericht op het afsluiten 

van het aneurysma, vaak door middel van coiling in combinatie met een stent. Een recente 

ontwikkeling in de behandeling van dit soort aneurysma’s is de komst van een speciale stent, een 

flow diverter. De fijn gewoven stentdraden zijn ontworpen om de bloedstroom af te buigen van 

de ingang van het aneurysma, hiermee wordt de bloedstroom naar het aneurysma gereduceerd 

en trombose in het aneurysma geïnduceerd. Ondanks de verminderde bloedstroom is het 

onbekend wat de effecten van deze stent zijn op de bloeddruk in het aneurysma. In Hoofdstuk 3 

presenteren we een studie waar we de bloeddruk in het aneurysma voor, tijdens en na het plaatsen 

van een flow diverter stent meten. Deze meting is uitgevoerd met de intra-arteriële meetdraad in 

één patiënt. Na een tijdelijke verlaging van de gemiddelde arteriële bloeddruk in het aneurysma 

tijdens plaatsing van de stent, steeg deze druk weer naar pre-stent waarden na volledig plaatsing 

van de stent. Deze eerste meting in een levende patiënt liet zien dat deze nieuwe flow diverter 

stent geen invloed heeft op de bloeddruk in het aneurysma.

De meting van bloedstroomsnelheid met een intra-arteriële meetdraad is een accurate maar 

invasieve methode met het bijbehorende risico op complicaties, daarom heeft een niet-invasieve 

methode zonder kans op complicaties de voorkeur. Fase contrast MRI is een nieuwe MRI techniek 

waarmee het mogelijk is om bloedstroomsnelheid te meten op een non-invasieve manier. 

Patiënten zouden bij deze MRI met hartslagmeter nagenoeg dezelfde scan ondergaan als de 

normale vervolgscans die patiënten krijgen en derhalve zonder risico op ernstige complicaties. 

In het geval dat deze MRI methode accurate metingen kan doen van bloedstroomsnelheid, dan 

geniet het de voorkeur boven metingen met een intra-arteriële meetdraad.
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In Hoofdstuk 4 hebben we de bloedstroomsnelheidsmetingen vergeleken van de intra-

arteriële meetdraad (ComboWire) met de metingen van de fase contrast MRI in patiënten 

met ongeruptureerde aneurysma’s met als doel deze metingen te gebruiken als instroom 

grenswaarde voor CFD simulaties. In deze studie laten we zien dat de MRI methode ongeveer 

12% lagere bloedstroomsnelheden meet, dit is echter binnen de gepubliceerde marge van 25% 

om de meting te gebruiken als instroom grenswaarde voor CFD. Daarnaast werd het duidelijk 

dat er grote verschillen zijn tussen patiënten waar het gaat om bloedstroomsnelheden in 

intracraniële arteriën. De maximale piek systolische bloedstroomsnelheidsmeting was 44 cm/s in 

één patiënt en 93 cm/s in een andere; een verschil van meer dan 100%. Dit laat zien dat patiënt-

specifieke invoerparameters nodig zijn om accurate simulaties te genereren. De fase contrast 

MRI methode heeft nog een additioneel voordeel ten opzichte van de meetdraad; het meet de 

snelheid voxel-bij-voxel in een dwarsdoorsnede door de arterie. Hierdoor is het mogelijk om 

spatieel gedetailleerde instroom grenswaarden te creëren, wat een verbetering is van één enkele 

snelheidswaarde voor de hele dwarsdoorsnede bij de meetdraad.  

Ondanks de mogelijkheden om patiënt-specifieke bloedstroomsnelheden te meten, wordt er 

bij de meeste onderzoek naar aneurysmale bloedstromingspatronen met CFD gebruik gemaakt 

van gegeneraliseerde instroom grenswaarden. Deze instroom grenswaarden zijn niet specifiek 

voor een enkele patiënt maar de waarden worden aangepast aan meerdere aneurysma modellen 

door te schalen naar de instroom diameter. We hebben in hoofdstuk 4 reeds aangetoond dat 

er grote verschillen zijn in bloedstroomsnelheden tussen patiënten, daarom hebben we de 

hypothese aangenomen dat deze gegeneraliseerde instroom grenswaarden niet geschikt zijn 

om patiënt-specifieke bloedstromingspatronen te simuleren. In Hoofdstuk 5 hebben we de 

resultaten van de verschillende methodes vergeleken. In dit hoofdstuk laten we zien dat er grote 

verschillen zijn tussen de resulterende bloedstromingspatronen van beide methodes.   

Het maken van een patiënt-specifiek geometrisch 3 dimensionaal (3D) model is een ingewikkeld 

en tijdrovend proces, los daarvan kost het uitrekenen van een CFD simulatie ook veel tijd. Voor 

toekomstige klinische doeleinden zou het ideaal zijn om bloedstromingspatronen in intracraniële 

aneurysma’s direct zichtbaar te kunnen maken. Een mogelijke manier om dit te bereiken is het 

gebruik van 3D fase contrast MRI. Deze methode is vaker gebruikt in andere (grotere) vasculaire 

structuren in het lichaam, zoals het hart en de lichaamsslagader, om bloedstromingspatronen 

te visualiseren. In Hoofdstuk 6 hebben we twee methoden om de bloedstromingspatronen te 

visualiseren met elkaar vergeleken; CFD en 3D fase contrast MRI. Deze vergelijkende studie laat 

zien dat in systole de patronen van bloedstroming kwalitatief redelijk overeenkomen tussen de 

twee methoden. In diastole zijn de stromingspatronen behoorlijk verschillend, waarschijnlijk 

veroorzaakt door de slechte snelheid-ruis ratio van de 3D fase contrast MRI sequentie. 

Aneurysma geometrie speelt een belangrijke rol bij het gebruik van de CFD methode voor 

het bepalen van aneurysmale bloedstromingspatronen, en wordt gezien als de meest belangrijke 

invoerparameter. Het is daarom essentieel om de hoogste kwaliteit beeldvorming om te zetten 

in een virtueel aneurysmamodel, welke vervolgens gebruikt kan worden voor CFD simulaties. 3D 

rotatie angiografie (3DRA) wordt gezien als de gouden standaard in het afbeelden van intracraniële 

aneurysma’s; de resolutie en beeldcontrast zijn onovertroffen. Ondanks deze kwaliteiten hebben 

we een beeldvormingsartefact gevonden wat leidt tot het overschatten van de nek van het 

aneurysma. In Hoofdstuk 7 hebben we onderzocht wat het effect is van deze overschatting op 

de resultaten van CFD simulaties voor het bepalen van aneurysmale bloedstromingspatronen. 
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In sommige patiënten heeft dit artefact bij de 3DRA gevolgen voor het resulterende 

bloedstromingspatroon. Andere onderzoekers zouden kennis moeten nemen van het bestaan 

van dit artefact, omdat het niet alleen effect heeft op de gesimuleerde bloedstromingspatronen, 

maar ook gevolgen heeft voor de bepaling van geometrische risicofactoren zoals aspect ratio. 

Risicofactoren voor aneurysma ruptuur worden vaak onderzocht door middel van een 

vergelijking tussen geruptureerde en ongeruptureerde aneurysma’s. Een essentiële aanname bij 

dit soort onderzoek is dat de geometrie van het aneurysma niet veranderd is na ruptuur. Om te 

onderzoeken of er veranderingen optreden na ruptuur van een aneurysma is er angiografische 

beeldvorming nodig van voor en van na de aneurysmaruptuur. Dit soort beeldvorming is 

zelden beschikbaar omdat patiënten die zich presenteren met een geruptureerde aneurysma 

eigenlijk nooit beeldvorming hebben van het aneurysma voor ruptuur. In Hoofdstuk 8 hebben 

we beeldvorming verzameld van patiënten met aneurysma’s, waarbij er kwalitatief goede 

beeldvorming beschikbaar was van voor en na de aneurysmaruptuur. We hebben negen 

patiënten gevonden in twee academische ziekenhuizen. Na segmentatie van de beeldvorming 

vonden we in alle aneurysma’s een andere geometrie in de post-ruptuur beeldvorming. Van de 

meeste van deze veranderingen is het onduidelijk op welk moment ze zijn opgetreden en kunnen 

we alleen zeggen dat ze ontstaan zijn tijdens het interval van de momenten van afbeelding. Van 

de geometrische veranderingen van het aneurysma veroorzaakt door de massawerking van de 

hersenbloeding is het zeker dat ze zijn veroorzaakt door de aneurysma ruptuur.

Aneurysmale bloedstromingspatronen worden ook vaak onderzocht door middel van een 

vergelijking tussen geruptureerde en ongeruptureerde aneurysma’s. In Hoofdstuk 9 hebben de 

aneurysmale bloedstromingspatronen vergeleken van aneurysma’s voor en na aneurysmaruptuur 

van de patiënten uit hoofdstuk 8. In deze studie laten we zien dat de verandering in geometrie wel 

degelijk een effect heeft op de gesimuleerde bloedstromingspatronen. Als gevolg hiervan moeten 

vergelijkingen van bloedstromingspatronen van geruptureerde en ongeruptureerde voorzichtig 

geïnterpreteerd worden, zeker als het doel is om een risicofactor voor ruptuur te bepalen. 

In Hoofdstuk 10 presenteren we een grote cross-sectionele studie met 117 aneurysma’s. 

Het doel van de studie was om de additionele waarde te bepalen van bloedstromingspatronen 

bij het inschatten van ruptuurrisico van intracraniële aneurysma’s. In deze studie hebben we de 

meeste van de bovengenoemde invoerparameters meegenomen om hoge kwaliteit patiënt-

specifieke CFD simulaties te kunnen maken. 55 geruptureerde en 62 ongeruptureerde aneurysma’s 

werden geïncludeerd in de studie, alle aneurysma’s waren afgebeeld door middel van een 3DRA 

en de instroom grenswaarde was bepaalt met fase contrast MRI om rekening te houden met 

interpatient variatie. Met een univariate analyse werden associaties tussen ruptuur en specifieke 

bloedstromingspatronen gezien, een instabiele instroom en instabiele complexe patronen waren 

positief geassocieerd met ruptuur. Echter, deze associaties waren niet onafhankelijk van traditionele 

risicofactoren zoals de locatie van het aneurysma en de aanwezigheid van een lobulatie, zoals 

berekend met een multivariate analyse. We hebben daarom geen additionele waarde gevonden 

van aneurysmale bloedstromingspatronen in onze populatie boven traditionele parameters.       
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