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Dit proefschrift heeft als doel de patientenselectie voor percutane coronaire 
interventie (PCI) te verbeteren door middel van 1) het aanbieden van nieuwe 
klinische indices voor het bepalen van de functionele ernst van een stenose met 
behulp van gecombineerde metingen van intracoronaire druk en stroomsnelheid, 
welke niet afhankelijk zijn van het verkrijgen van maximale vaatverwijding van het 
coronaire vaatbed, en 2) het testen van de hypothese van collaterale verhoging 
van de bloedstroom secundair aan een epicardiale vernauwing in relatie tot de 
aanwezigheid van myocardiale ischemie en de potentiële bijdrage van een verhoogde 
minimale microvasculaire weerstand aan myocardiale ischemie.

Het meten van intracoronaire druk en stroomsnelheid tijdens hartkatheterisatie 
vormt de basis voor klinische indices voor het bepalen van de functionele ernst 
van stenoses alsmede voor het bepalen van de microvasculaire weerstand. Naast 
invasieve hemodynamische metingen kunnen ook non-invasieve bepalingen van 
de regionale perfusie de diagnostiek en behandelbeslissing verbeteren. Deze 
methoden resulteren echter op zichzelfstaand vaak in tegengestelde adviezen 
voor behandeling. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de rol van het 
ontwikkelen van perfusiemodellen van het hart ten behoeve van het interpreteren 
van onderliggende fysiologische mechanismen van coronarie vaataandoeningen 
in het maken van klinische beslissingen. Het ontwikkelen van modellen maakt de 
integratie van informatie afkomstig van verschillende toepassingen mogelijk en 
kan een kader genereren voor simulaties, en daarmee het inzicht in de coronaire 
fysiologie verbeteren, wat een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de 
patiëntenzorg. Op basis van het gegeven overzicht in dit hoofdstuk concluderen we 
dat de ontwikkeling van regionale perfusie metingen een grote stap voorwaarts zijn 
in het het introduceren van fysiologie in de klinische arena aangezien een stenose 
regionale verschillen veroorzaakt. Deze regionale verschillen zijn niet alleen aanwezig 
tussen distaal van de vernauwing gelegen perfusiegebieden en normale epicardiale 
vaten maar tevens binnen deze gebieden, met name tussen subepicardiale en 
subendocardiale gebieden. Het ontwikkelen van modellen maakt de integratie van 
epicardiaal verkregen druk en stroomsnelheid data en regionale informatie geleverd 
door myocardiale perfusieafbeeldingen van het hele orgaan mogelijk. Naast het 
integreren van data maken simulatiekaders de simulatie van individuele entiteiten 
zoals coronaire occlusie of microvasculair lijden alsmede de analyse van fysiologische 
mechanismen zoals de rol van contractie of ventriculaire druk in regionale distributie 
van coronaire bloedstroom mogelijk. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van 
de basiseigenschappen van de coronaire hemodynamica zoals beschreven middels 
druk-bloedstroom relaties, coronaire microvasculaire weerstand en myocardiale 
perfusiedistributie in een normaal en een ziek hart. Deze basiseigenschappen zijn 
van belang voor een goede interpretatie van de functionele ernst van een stenose en 
weerstanden welke  worden afgeleid van hemodynamische signalen.
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De huidige behandelrichtlijnen specificeren dat voerdraden uitgevoerd met sensoren 
ten behoeve van het bepalen van hemodynamische signalen voor het afleiden van 
klinische indices voor de functionele ernst van een stenose minimaal 2–3 cm achter 
de lesie gepositioneerd moeten worden. Voor stroomsnelheidsmetingen vormen 
vertakkende en geleidelijk in diameter afnemende vaten wellicht een probleem 
indien een afname in de dwarsdoorsnede oppervlakte niet in verhouding staat tot 
de reductie in perfusiegebied, terwijl de druk in een vat wellicht af neemt als gevolg 
van visceuze verliezen. Er kan daarom verondersteld worden dat het kiezen van een 
meer distaal gelegen axiale meetlocatie van invloed is op deze hemodynamische 
signalen. In hoofdstuk 4 bepalen we of intracoronaire druk, stroomsnelheid en 
daarvan afgeleide indices voor de functionele ernst van stenoses en microvasculaire 
weerstand beïnvloed worden door verschillen in axiale meetlocatie distaal van de 
lesie. We tonen aan dat klinische indices voor de functionele ernst van een stenose 
en microvasculaire weerstand niet worden beïnvloed door de meetlocatie. Een 
inter-patiënt variabiliteit tussen bloedstroomsnelheden op verschillende locaties 
in referentievaten suggereert echter een sterkere invloed van patiënt-specifieke 
morfologie van het vasculaire netwerk op proximale meetlocaties.Het wordt 
daarom aangeraden een meer distale meetlocatie aan te houden voor het verkrijgen 
van de stroomsnelheid of daarvan af te leiden indices voor het evalueren van 
vaatvernauwingen.

De volgende twee hoofdstukken worden geweid aan het vinden van een oplossing 
voor een belangrijke tekortkoming in het bepalen van de functionele ernst van een 
epicardiale stenose. Huidige geaccepteerde klinische indices voor de functionele 
ernst van een stenose zijn zeer afhankelijk van het verkrijgen van maximale 
vasodilatie, welke meestal verkregen wordt door het inspuiten van adenosine. Er is 
momenteel echter een aanhoudend debat aangaande de benodigde dosis adenosine 
voor het verkrijgen van deze maximale hyperemie. Daarnaast is adenosine niet in elk 
hartkatheterisatielaboratium direct voor handen. Hoofdstuk 5 en 6 stellen nieuwe 
indices voor die dit niet als vereiste hebben. In hoofdstuk 5 wordt de diagnostische 
prestatie van een nieuwe, vasodilatie-vrije functionele index voor stenose ernst, de 
basale stenose weerstand (BSR), bepaald gedurende rustconditie, vergeleken met 
die van momenteel beschikbare indices in vergelijking tot de non-invasieve bepaling 
van reversibele ischemie met behulp van myocardiale perfusie scintigrafie (MPS). 
Deze studie toont aan dat BSR net zo accuraat is in het voorspellen van myocardiale 
ischemie als de meest frequent gebruikte index; de fractionele flow reserve (FFR). De 
accuraatheid van de hyperemische stenose weerstand (HSR), waarvan bekend is dat 
deze minder afhankelijk is van het verkrijgen van maximale hyperemie in vergelijking 
tot FFR, was echter nog steeds hoger dan de accuraatheid van BSR. Ondanks het 
veelbelovende resultaat van BSR, wordt deze index bepaald gedurende rust. In deze 
omstandigheid wordt de coronaire bloedstroom constant gehouden bij veranderingen 
in de perfusiedruk, wat de bepaling van BSR gecomplicereerd kan maken. Gezien 
het beperkende effect van een stenose op de bloedstroom ernstiger wordt bij een 
hogere mate van vasodilatie, kan het onderscheid tussen functioneel significante en 
insignificante lesies verbeteren bij een hogere bloedstroom. In hoofdstuk 6 wordt 
daarom een andere index voor de functionele ernst van een stenose voorgesteld, de 
drukgradiënt bij een vaste stroomsnelheid van 30 cm/s (dPv30), berekend met behulp 
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van de best passende curve van de stenosis drukgradiënt-stroomsnelheid (ΔP-v) 
relatie, waarvoor het verkrijgen van maximale hyperemie geen vereiste is. Omdat 
het bekend is dat contrast medium submaximale reactieve hyperemie veroorzaakt, 
test deze studie of contrast medium en adenosine resulteren in dezelfde ΔP-v relatie, 
wat de afleiding van dPv30 met gebruik van contrast medium toe staat, en daarmee 
een oplossing biedt voor zowel het vereiste om maximale hyperemie te verkrijgen 
als het gebruik van adenosine voor de bepaling van de functionele ernst van een 
stenose. Omdat in deze studie geen MPS wordt gebruikt, wordt de diagnostische 
accuraatheid van dPv30 op basis van contrast medium en adenosine tegen zowel FFR 
als HSR bepaald. Deze studie toont een excellente diagnostische prestatie van dPv30 
op basis van adenosine tegen FFR en HSR aan. Tevens tonen we aan dat de ΔP-v 
relatie op basis van adenosine en contrast medium opmerkelijk gelijkwaardig zijn, 
en dat dPv30 bepaald gedurende submaximale hyperemie verkregen met behulp 
van contrast medium resulteert in een bij benadering gelijkwaardige diagnostische 
prestatie vergeleken met dPv30 bepaald met adenosine.

Er zijn in de literatuur controversiële resultaten gerapporteerd omtrent de invloed 
van epicardiale coronaire vaataandoeningen op de hyperemische microvasculaire 
weerstand (HMR). Deze discussie is gerelateerd aan de correctie voor de collaterale 
bijdrage aan de totale myocardiale bloedstroom in de berekening van HMR, en is 
onder de aandacht gekomen aangezien het gerelateerd is aan belangrijke aannames 
onderliggend aan het FFR-model. In hoofdstuk 7 testen we de hypothese van 
collaterale verhoging van de bloedstroom secundair aan een epicardiale vernauwing 
door de resultaten van HSR en HMR in relatie tot de aanwezigheid van reversibele 
ischemie bepaald met MPS te vergelijken. In deze studie tonen we aan dat er een 
toename in de aanwezigheid van reversibele myocardiale ischemie in patiënten is die 
naast een functioneel significante stenose ook een hoge HMR waarde hebben, wat 
de hypothese dat HMR niet gecorrigeerd hoeft te worden voor collaterale bijdrage 
aan de bloedstroom ondersteunt.

De bevinding in hoofdstuk 7 is niet alleen van fundamenteel belang, maar heeft ook 
belangrijke gevolgen voor de adequate patiëntenselectie voor PCI. Behandelrichtlijnen 
bevelen hemodynamisch-afgeleide indices voor het bepalen van de functionele ernst 
van een stenosis aan als surrogaat voor de non-invasieve detectie van myocardiale 
ischemie voor het selecteren van patiënten voor PCI. Echter, myocardiale 
ischemie gedetecteerd met non-invasieve technieken voor myocardiale perfusie 
zijn het resultaat van bloedstroom limiterende bijdragen van zowel epicardiale 
vernauwingen als microvasculaire dysfunctie, terwijl hemodynamisch bepaalde 
klinische indices voor de funtionele ernst van een stenose alleen de epicardiale 
bijdrage aan myocardiale ischemie representeren. In hoofdstuk 8 wordt de impact 
van de hoogte van HMR op de aanwezigheid, en FFR-gebaseerde identificatie, van 
reversibele myocardiale ischemie op een non-invasieve stress-test geëvalueerd. 
Deze studie laat zien dat HMR een belangrijke determinant voor het maken van 
een behandelbeslissing is, gezien revascularisatie van een epicardiale stenose in 
patiënten met een hoge HMR nodig is bij hogere FFR waarden, terwijl revascularisatie 
van een epicardiale stenose in patiënten met een lage HMR waarschijnlijk afgewezen 
kan worden tot FFR waarden ver boven de huidige vaste cut-off waarde van 0.8. 
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De resultaten van zowel hoofdstuk 7 als 8 tonen het belang van het meenemen 
van microvasculaire dysfunctie in patiëntenselectie voor PCI aan, aangezien het de 
interpretatie van klinische indices voor het bepalen van de functionele ernst van 
een stenose als voorspeller voor reversibele myocardiale ischemie, het doel van 
revascularisatietherapie, kan beïnvloeden.

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd, gebaseerd 
op hun relevantie voor het verbeteren van het bepalen van de functionele ernst 
van een stenose en de bijdrage van de microvasculaire weerstand aan myocardiale 
ischemie, gevolgd door een overzicht van aanbevelingen, en tot slot wordt een blik 
op de toekomst geworpen. Samengevat beveelt dit proefschrift het gecombineerd 
meten van intracoronaire druk en stroomsnelheid aan in de dagelijkse klinische 
praktijk, waarmee 1) klinische indices voor de functionele ernst van een stenose 
kunnen worden bepaald die niet afhankelijk zijn van het verkrijgen van maximale 
vasodilatie van de coronaire microcirculatie en 2) HMR kan worden bepaald voor een 
optimale behandelbeslissing omtrent revascularisatietherapie. Daarnaast kunnen 
diagnostiek en behandelbeslissingen baat hebben bij het ontwikkelen van modellen 
die informatie, verkregen middels invasieve en non-invasieve methoden voor het 
bepalen van myocardiale perfusie, integreren en de behandeluitkomst voorspellen. 
Zulke ontwikkelingen kunnen het inzicht in de coronaire fysiologie van patiënten 
verbeteren. Tot slot hebben deze ontwikkelingen de potentie om de patiëntenzorg 
te verbeteren en te personaliseren.
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