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Samenvatting

Fase contrast MRI (PC MRI) metingen en numerieke stromingsleer (CFD) simulaties zijn nog

steeds de enige technieken waarmee de snelheid en richting van stromend bloed in een groot in vivo

volume bepaald kan worden. De laatste jaren gebruiken steeds meer onderzoeksgroepen de gemeten

bloedsnelheden om de schuifspanning aan de wand (WSS) te bepalen. Deze WSS, gebaseerd op PC

MRI of CFD, heeft zich dan ook ontwikkeld tot een cardiovasculair uitleesinstrument, met name voor

de grote vaten. Het doel van dit proefschrift, getiteld ‘Wall Shear Stress Calculations Using Phase

Contrast MRI ’, is om een methode te ontwikkelen om volumetrische WSS te kunnen berekenen in

iedere complexe vaatgeometrie, gebruikmakend van de met PC MRI gemeten snelheidsvectoren, en

om deze methode te valideren met CFD-simulaties van de bloedstroom.

Dit proefschrift begint, in Hoofdstuk 2, met een overzicht van de beschikbare en gebruikte

algoritmen en methoden om de schuifspanning aan de vaatwand te berekenen. Ook is de werking

van PC MRI uitgelegd. We zagen dat de laatste jaren een trend is ontstaan om meer naar 3D

WSS-patronen te kijken, in tegenstelling tot de 2D WSS in de jaren hiervoor. Daarnaast vonden

we een grote variatie in de beschreven WSS-waarden van zowel de carotis als de aorta. De toe-

komst van MRI-gebaseerde WSS-berekeningen is afhankelijk van de prognostische en diagnostische

waarde van WSS, welke beiden nog bewezen moeten worden in toekomstige klinische onderzoeken.

Verdere verbetering van de kwaliteit van PC MRI data, alsmede de reductie van scantijd, is voor

de haalbaarheid van deze klinische studies van WSS essentieel.

In Hoofdstuk 3 van dit proefschrift presenteren we een nieuw algoritme om WSS te berekenen.

Met dit algoritme kunnen we op een gehele vaatwand zowel de richting als de grootte van de WSS

bepalen. De accuratesse en precisie van deze techniek zijn geanalyseerd voor zowel de carotiden

als de aorta met behulp van software fantomen. Ook zijn de algoritme parameters geoptimaliseerd.

Uit dit onderzoek is gebleken dat tenminste 8 voxels in de diameter van een vat nodig zijn om een

WSS-nauwkeurigheid te behalen van 5%. Ook vonden we dat een lagere spatiële PC MRI resolutie

leidt tot een onderschatting van de WSS, zowel in de software fantomen als in vivo. Tot slot hebben

we in de carotiden en de aorta van drie vrijwilligers volumetrische WSS succesvol kunnen meten.

In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift passen we het algoritme uit Hoofdstuk 3 toe op in vitro

en in vivo aneurysmata. Ook hebben we de WSS-waardes, gebaseerd op MRI, vergeleken met

de theoretische WSS-waardes op basis van CFD. We vonden dat er een redelijke kwantitatieve

overeenkomst was tussen de MRI- en CFD-resultaten. Daarnaast werd de WSS-magnitude wederom

onderschat bij MRI gebaseerde WSS, zowel in vitro als in vivo. De richting van de WSS-vectoren liet

echter geen verschillen zien tussen MRI en CFD gebaseerde WSS. Verhoging van de resolutie in de

in vitro data liet meer complexe WSS-patronen zien, met hogere WSS-magnitude. We concluderen

dat het nieuw ontwikkelde algoritme WSS-patronen in aneurysmata kan onderscheiden en dat de

richting van WSS vergelijkbaar is tussen CFD- en MRI-resultaten.

In Hoofdstuk 5 van dit proefschrift is het algoritme uit Hoofdstuk 3 toegepast in de carotiden

van zes gezonde vrijwilligers en zijn wederom de MRI met de CFD gebaseerde WSS-vectoren

vergeleken. De WSS-magnitude is vergeleken door te kijken naar de locatie van lage, middel en

hoge WSS tertielen. De richting van WSS is vergeleken op basis van de hoek tussen de CFD

en MRI gebaseerde WSS-vectoren. De MRI gebaseerde WSS was lager dan de CFD gebaseerde

WSS, maar dit verschil verdween indien de spatiële resolutie van de CFD-data verlaagd werd tot
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de resolutie van de MRI-data. De MRI gebaseerde WSS-patronen hadden veel overlap met de

CFD gebaseerde WSS-patronen; de overlap was 68.7 ± 4.4% voor de lage en 69.0 ± 8.9% voor

de hoge WSS tertielen. De hoek tussen de CFD en MRI gebaseerde WSS-vectoren was klein in

het hoge WSS tertiel (20.3 ± 8.2◦), maar groter in het lage WSS tertiel (65.6 ± 17.4◦). Hoewel

de WSS-magnitude lager was op basis van MRI dan op basis van CFD, was de spatiële verdeling

van WSS overeenkomstig. Concluderend, WSS op basis van MRI kan lage en hoge WSS-regio’s

onderscheiden, vergelijkbaar met CFD. Daarentegen is de WSS-richting alleen vergelijkbaar tussen

CFD en MRI in hoge, maar niet in lage WSS-regio’s.

In Hoofdstuk 6 van dit proefschrift is het effect van spatiële en temporele PC MRI resolutie op

de kwantificatie van het debiet, het piek debiet, de WSS en de oscillerende schuifspanningsindex

(OSI) verder bestudeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een siliconen carotis fantoom met een

pulsatiele stroming, gebaseerd op de carotis van een gezond persoon. We hebben 2D PC MRI

metingen uitgevoerd, net voor en net na de bifurcatie van deze carotide. In totaal is hiervoor

met 30 verschillende spatiële en temporele resoluties PC MRI gemeten. De bevindingen waren dat

zowel het gemiddelde debiet als de gemiddelde WSS onafhankelijk is van de temporele resolutie,

terwijl het piek debiet en de OSI afhankelijk zijn van zowel de spatiële en temporele resolutie.

Desalniettemin was de magnitude van het gemiddelde debiet, het piek debiet, de WSS, de OSI en

de spatiële distributie van WSS niet sterk afhankelijk van de spatiotemporele resolutie.

In Hoofdstuk 7 van dit proefschrift is er een nieuw concept gëıntroduceerd om cohort-atlassen

van de WSS-vectoren te maken voor verschillende patiënten cohorten. Uit een database zijn retro-

spectief drie groepen geselecteerd: patiënten met aorta verwijding, patiënten met aortaklepstenose

en gezonde controles. Van de thoracale aortas zijn cohort-specifieke segmentaties gemaakt door

3D segmentaties van individuele patiënten en controles op elkaar te registreren. De WSS-vectoren

van elk individu zijn vervolgens geprojecteerd op deze cohort-segmentatie om cohort-atlassen van

de WSS-vectoren te maken. Met een ‘Wilcoxon rank sum test’ zijn de verschillende atlassen verge-

leken om P-waarde atlassen te maken. Deze atlassen tonen het regionale relatieve verschil tussen

de groepen. Het cohort met aorta verwijding liet op 7% van de aorta ascendens een significant

lagere WSS zien ten opzichte van het gezonde cohort, terwijl het cohort met aortaklepstenose een

significant hogere WSS liet zien op 34% van de aorta ascendens ten opzichte van het gezonde

cohort. De resultaten van deze studie laten zien dat het haalbaar is om cohort-atlassen te maken

om zo de regionale WSS-verschillen in groepen patiënten te visualiseren en identificeren, en te

vergelijken met gezonde controles.

In Hoofdstuk 8 van dit proefschrift zijn de karakteristieken van bloedstroom wervelingen onder-

zocht met behulp van de schuifspanningen in stromend bloed in intracraniële aneurysmata. Hiervoor

presenteren we een kwantitatieve methode voor automatische tijdsafhankelijke karakterisatie van

3D stromingspatronen en werveldetectie. Deze methode combineert ‘kernel deconvolutie’ en de

eerste orde afgeleiden van het snelheidsvectorveld. De methode is op zowel CFD als MRI geba-

seerde stromingsvelden in aneurysmata toegepast. De resultaten lieten zien dat de voorgestelde

methode de wervelingen visualiseert en kwantificeert in intracraniële aneurysmata op meerdere scha-

len. Daarnaast is de methode in staat om de ontwikkeling van wervelingen in de tijd te volgen.

Deze kwantitatieve methode heeft de potentie om bij classificatie van aneurysma wervelingen de

variatie tussen de beoordelaars te beperken.

In Hoofdstuk 9 van dit proefschrift is er onderzocht of verminderde ruis op de gemeten bloed-

stroomsnelheden, veroorzaakt door het gebruik van dynamische snelheidsencodering in de PC MRI

sequentie, ook zorgt voor een verbetering van de WSS-precisie in diastole. Hiervoor zijn de aortas
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Samenvatting

van zeven jonge, gezonde vrijwilligers gemeten met zowel een dynamische (vPC) als een stati-

sche (PC) snelheidsencodering. Vervolgens hebben we de WSS-distributie op de vaatwand van de

aorta bepaald in zowel systole als diastole. De WSS-waarden zijn vergeleken tussen de PC en de

vPC methode. De WSS-waarden berekend uit de vPC metingen leken visueel beter te zijn, dat

wil zeggen dat er minder scherpe overgangen waren in de WSS. Dit is vervolgens gekwantificeerd

door lokaal de afgeleiden van de WSS-waarden te berekenen. Bij de analyse van de WSS-ruis zijn

er significante, maar kleine, verbeteringen gevonden bij de vPC-methode in vergelijking met de

PC-methode. Deze verschillen waren aanwezig voor zowel de individuele vrijwilligers als voor de

combinatie van alle vrijwilligers. Daarnaast waren de gemiddelde WSS-waarden reproduceerbaar in

beide methoden. Deze bevindingen laten zien dat dynamische snelheidsencodering meer voordelen

biedt, in aanvulling op het in het verleden aangetoonde voordeel voor snelheidskwantificatie.

Dit proefschrift heeft bijgedragen aan het PC MRI onderzoeksveld door een nieuwe, vrij te

gebruiken, methode te ontwikkelen om WSS te berekenen met PC MRI data van complexe vaat

geometrieën. Deze methode is gevalideerd met gouden standaard CFD-metingen en het effect

van scan parameters is bepaald. Daarnaast is er een methode gëıntroduceerd om de WSS tussen

patiëntengroepen te vergelijken. Deze informatie zal toekomstig onderzoek naar de rol van WSS

bij vasculaire ziektebeelden ten goede komen, en brengt PC MRI en gerelateerde kwantitatieve

parameters een stap dichterbij de dagelijkse klinische praktijk.
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Dennis, ik heb bewondering voor je goede multi-task skills, waarmee je naast de data analyse

gewoon nog een complete serie af kon kijken. Maar ik miste het laatste jaar van mijn PhD toch

vooral de vele coole after-lunch filmpjes die je voor ons uit de oneindige collectie filterde. Bedankt

voor de mooie tijd!

Jos, als arts ben je tamelijk uniek met je zelfontwikkelde beeldanalyse skills. Bedankt voor de vele

interessante discussies. Daarnaast heb je met al je musculaire, skeletale en zenuw expertise een

168



Acknowledgements

uitstekende basis om toe te passen in het interessante veld van de orthopedie. Hopelijk lukt het snel

om een mooie opleidingsplek te bemachtigen, waar je jouw klinische ervaring en beeldvormingskennis

gecombineerd kan toepassen.

Tijdens mijn promotiezijn er veel studenten geweest, die ik (deels) heb mogen begeleiden. Ik heb

dit altijd als een leuke uitdaging gezien en hoop dat ik iedereen toch wat heb kunnen bijbrengen

danwel heb kunnen helpen. Hierbij wil ik graag alle studenten bedanken voor de leuke projecten en

hun inzet. Bart, Dong, Emma, Ivo, Robel bedankt! Giacomo, thank you for working together on

the interesting topic of shear stress within a vessel! Het is nu dan ook super leuk om te zien dat

een groot aantal van jullie inmiddels ook aan een wetenschappelijk carrière in of buiten het AMC

is begonnen.

Alberto Leopaldi, Luca Paroni, Marco Stijnen, Anthal Smits, Sjoerd van Tuijl, Marcel Wijlaars van

LifeTec Group, bedankt voor de ondersteuning en fantastische (carotis) flow setup, die de komende

jaren hopelijk nog veel navolging krijgt in de AMC MRI experimenten.
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