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SUMMARy

There has been a rapid expansion in the application of TAVI worldwide. When conventional 

surgery is not an option due to high surgical risk, this less invasive technique is a firmly 

esthablished alternative that have shown to be an effective and safe treatment option in 

this patient population. The technique has been included in the current valvular guidelines. 

Several studies reported good mid-term survival rates while complication rates are low. 

More studies were needed to be able to select the optimal treatment and select the patient 

that will benefit most. Furthermore, studies that provide insight in the effect of this tech-

nique on left ventricular hemodynamics and coronary hemodynamics, improve knowledge 

and thereby provide opportunities to optimize techniques and outcomes.

Chapter 1 is the general introduction and outline of this thesis. 

PART I: PREPROCEDURAL CONSIDERATIONS

The choice of preferred access route for TAVI is mainly guided by the minimal aorto-femoral 

tract diameter. Currently, projection angiography (XA) and CT-angiography (CTA) are used 

interchangeably to assess this diameter in the TAVI work-up. In chapter 2 the agreement of 

XA and CTA diameter measurements in TAVI candidates is assessed. Diameters measured 

semi-automatically on CTA were statistically significantly smaller compared to XA. This 

should be acknowledged in the work-up for selecting the most appropriate approach for 

TAVI. In our population 17.6 % of patients would have been denied a transfemoral TAVI 

based on CTA measurements, whilst XA suggested diameters sufficient for a TF approach.

In patients who undergo TAVI almost half have MR grade ≥ 2 prior to the procedure as 

shown in Chapter 3. Although two year survival was reduced, patients with MR grade ≥2 

at baseline equally improved symptomatically after TAVI compared to patients with MR 

grade ≤ 1.  It is conceivable that MR grade ≥ 2 at baseline reflects an advanced stage of 

aortic valve stenosis. This suggests that early selection of patients is beneficial (prior to 

development of more severe MR) in order to improve their prognosis. Nevertheless, the 

symptomatic improvement, despite reduced survival in patients with significant MR prior to 

TAVI, is an important quality-of-life outcome in the fragile elderly population and indicates 

that the  selection for TAVI should be an individualized patient based process. 

PART II: INTRAOPERATIVE CONSIDERATIONS

Efforts to minimize invasiveness provided that safety is maintained, hasten patient recovery, 

without compromising clinical and procedural outcomes of patient satisfaction were the 

rationale for simplified transfemoral TAVI using exclusively local analgesia and fluoroscopic 

guidance, as demonstrated in Chapter 4. In addition to the safety and feasibility, which 

were both demonstrated in this study, it might be beneficial for the fragile TAVI patient 
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to avoid general anaesthesia. This may add to a better outcome of TAVI in this high-risk 

elderly patients.

Myocardial injury is a common complication during cardiac surgery and percutaneous 

coronary intervention and is associated with postprocedural cardiovascular morbidity and 

mortality In chapter 5 predictors and prognostic value of myocardial injury during transcath-

eter aortic valve implantation are described. After transcatheter aortic valve implantation, 

serum levels of both CK-MB and cTnT increase, reflecting the occurrence of periprocedural 

myocardial injury. A longer procedural duration, the absence of β-blocker use, peripheral 

arterial disease, and a deeper prosthesis insertion are associated with myocardial injury. 

Together with preprocedural hospitalization and left ventricular mass, myocardial injury is 

an independent predictor for 30-day mortality after TAVI.

PART III  PERIPROCEDURAL PHYSIOLOGICAL CONSIDERATIONS & IMPLICATIONS

Aortic stenosis induces both physiological and pathophysiological alterations in the coro-

nary microvasculature in response to cardiac outflow tract obstruction. As a result, the 

reserve vasodilatory capacity of the coronary circulation is reduced in patients with AS, 

as shown in chapter 6. TAVI immediately improves coronary hemodynamics, and partly 

relieves a pathological increase in minimal microvascular resistance. TAVI is thereby as-

sociated with an improvement in coronary vasodilatory reserve. In contrast, physiological 

changes in autoregulatory microvascular tone in response to an increase in ventricular 

mass remain unaltered immediately after TAVI, and conceivably exhibit gradual regression 

requiring long-term follow-up.

Aortic stenosis (AS) can cause angina despite unobstructed coronary arteries, which may 

be related to increased compression of the intramural microcirculation especially at the 

subendocardium. In chapter 7 coronary wave intensity and phasic flow velocity patterns are 

assessed.  Especially the systolic coronary flow velocity is compromised in AS as compared 

to normal patients and restored to normal values after TAVI. The forward compression 

wave (FCW) accelerating systolic flow was delayed with AS compared to controls. The early 

diastolic backward expansion wave (BEW) was higher in patients with AS than in controls, 

induced by the elevated LV end diastolic pressure (LVEDP) and increased intramyocardial 

vascular volume. After TAVI an acute relief of subendocardial compression in systoly likely 

benefits subendocardial perfusion immediately. 

In Chapter 8  the alterations in left ventricle hemodynamics in response to aortic stenosis 

are documented. In patients with aortic stenosis (AS), the afterload and end systolic volume 

increases. These alterations are associated with a compensatory increase in end-diastolic 

volume and pressure, and may eventually induce left ventricular (LV) dysfunction. Relief 

of AS by transcatheter aortic valve implantation (TAVI) immediately reduces afterload and 

markedly improves LV systolic performance and interaction with the vascular system as 

assessed by invasive intraventricular PV loop measurements. Diastolic function remains 
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unaltered immediately after TAVI due to unaltered intrinsic properties of LV hypertrophy, 

however is expected to improve over time. 

PART IV POSTOPERATIVE AND FUTURE CONSIDERATIONS

Chapter 9 provides an overview of autopsy findings after TAVI procedures in multiple cen-

ters divided by the timing of the death with specific considerations for the added value of 

an autopsy over a solely clinical determined cause of death.  It is evident that a structured 

autopsy, performed with knowledge about the general medical history, the techniques 

of the procedure as well as the time of death in relation to the procedure  often reveals 

valuable information on the cause of death after TAVI. 

Over the past decade Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has evolved towards 

the routine therapy for high-risk patients with severe aortic valve stenosis. Technical refine-

ments in TAVI are rapidly evolving with a simultaneous expansion of the number of avail-

able devices. Chapter 11 finally, presents an overview of the current status of development 

of TAVI-prostheses; it describes the technical features and applicability of each device and 

the clinical data available.

CONCLUDING REMARKS AND FUTURE PERSPECTIVES

Transcatheter aortic valve implantation is an enthousiastically-embraced technique for 

treatment of severe aortic valve stenosis. In this thesis we studied potential risk factors 

associated with TAVI to be able to select the patients who will benefit the most from this 

treatment, and studied the optimal procedural choice for the patient. Furthermore, the 

hemodynamic effects of TAVI are studied, in order to provide more insight in this new field, 

and eventually optimizing patient, procedure and outcome.  

The existing and new bioprosthetic valves, delivery catheters and sheaths are continuously 

developed and adjusted to improve results and reduce complications. Key point has been 

the prevention of paravalvular leakage, achieved by optimal sizing using CT imagin com-

bined with the application of a sealing skirt on new prosthesis. Additional improvements of 

the devices and techniques are however mandatory especially when moving towards treat-

ment of low risk younger patients. These improvements should include further downsizing 

of the delivery systems and technical features to continue simplifying the procedure and 

shortening the operator’s learning curve.

In addition, to optimize patient selection, a risk score especially developed for potential 

TAVI candidates will provide a more accurate prediction of mortality than the currently 

used EuroSCORE and STS score, which both appear not appropriate for TAVI.  Finally, 

decreasing the invasiveness potentially optimizes outcome. The durability of the prostheses 
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remains an important feature, particularly if in the nearby future indications will shift and 

younger patients will be considered for TAVI. As the novelty of the procedure precludes 

large trials on late-term durability, the only available durability data are the described  

mid-term ( 5-years) and long-term (10-years) results, which look promising.  The very-late-

term (20 years) outcome data are awaited with curiousity. Nonetheless, for surgical aortic 

bioprostheses excellent long-term durability has previously been reported. This allows for 

optimism about the durability of transcatheter aortic prostheses, with utilization of similar 

tissue fixation techniques. 

Presumably, future improvements will decrease complication rates and will result in an 

expansion of clinical indications for TAVI such as younger, lower risk patients that may 

benefit from this treatment.  

In addition, TAVI can be used for patients with specific risk factors deeming inoperability, 

and for expanding indications such as multiple valve procedures aortic regurgitation, 

valve-in-valve procedures  and bicuspid aortic valve stenosis. Specifically, the valve-in-valve 

possibility may induce a shift in age from mechanical to biological surgical prosthesis. Ap-

propriate selection of patients based, on outcome predictors will further help to maximize 

the benefit of TAVI and reduce mortality. 

Combining the individual patient characteristics with procedural characteristics to achieve 

the optimal hemodynamic result is key for the best choice of treatment for each patient. 
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SAMENVATTING

Wereldwijd heeft een snelle groei plaatsgevonden in de toepassing van transcatheter 

aortaklep implantatie. Dit is een minimaal invasieve techniek, inmiddels een gefundeerde 

behandeling van aortaklepstenose, en een waardevol alternatief wanneer conventionele 

chirurgie geen goede optie is wegens een hoog risico. Het is bewezen dat TAVI een ef-

fectieve en veilige behandeloptie is. Deze techniek is zodoende opgenomen in de huidige 

richtlijnen voor hartklepziekten en behandelingen. Verscheidene studies hebben langere 

overleving aangetoond, en rapporteren daarnaast lage complicatiecijfers.

Meer studies waren noodzakelijk om het selectieproces te verbeteren van zowel de proce-

dure, als mede het selectieproces van de patienten. Inzicht in het effect van deze nieuwe 

transcatheter aortaklep implantatie techniek op ventriculaire hemodynamica en coronaire 

hemodynamica, levert kennis en biedt daarmee de mogelijkheid om de techniek en de 

uitkomsten verder te optimaliseren 

Hoofstuk1 is de algemene introductie en uiteenzetting van dit proefschrift. 

PART I: PREPROCEDURELE OVERWEGINGEN

In TAVI wordt de keuze van toegangsroute voornamelijk bepaald door de minimale di-

ameter van het aorto-femorale arterieen. Op dit moment worden zowel angiografie (XA)  

als CT-angiografie (CTA) gebruikt ter beoordeling van de vaatdiameters in de work-up 

voor TAVI. In hoofdstuk 2 wordt de overeenkomst tussen XA en CTA diameter metingen 

in preoperatieve screening van TAVI patienten beschreven. Semi-automatisch gemeten 

diameters op CTA waren significant kleiner dan gemeten diameters op XA. Dit is van 

belang voor de pre-operatieve work-up, met name voor de keuze voor meest geschikte 

toegangsroute voor de procedure. In deze studie zou, op basis van de CTA metingen, 

17.6% van de patienten zijn afgewezen voor  transfemorale TAVI op, in tegenstelling tot 

diameters van dezelfde aorta-femorale arterieen gemeten met XA,  welke wel geschikt 

waren voor transfemorale benadering. 

Mitralisklep regurgitatie (MR) graad≥ 2 is pre-operatief aanwezig in bijna de helft van de 

TAVI patienten, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Hoewel de tweejaars overleving na TAVI 

lager is vergeleken met patienten met MR grade ≤1,  is de symptomatische verbetering van 

deze patientengroep evenveel als bij patiënten met MR grade≤1. MR graad≥2 bij baseline 

is mogelijk een teken van vergevorderde aorta klep stenose. Mogelijk is vroege selectie van 

patienten gunstig (voordat ernstiger MR ontwikkeld) ter bevoordering van de prognose. 

ondanks de lagere overleving is de symptomatische verbetering bij deze kwetsbare oud-

eren een belangrijke uitkomst voor kwaliteit van het leven 
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PART II: INTRAOPERATIEVE OVERWEGINGEN

In hoofdstuk 4 wordt een vereenvoudigde transfemorale TAVI met behulp van uitsluitend 

lokale analgesie en fluoroscopie beschreven. Het doel de procedure veilig, zo minimaal 

invasief mogelijk uit te voeren, met daardoor versneld herstel en het behouden van goede 

klinische en procedurele  uitkomsten was de rationale voor deze studie. Naast de veiligheid 

en haalbaarheid, beiden aangetoond in deze studie, kan het bevordelijk zijn voor de fra-

giele TAVI patiëntenpopulatie algemene anesthesie te vermijden. Dit kan bijdragen aan een 

betere uitkomst van Tavi in deze hoog-risico oudere patiënten.

Myocardiale schade is een veel voorkomende complicatie tijdens hartchirurgie en percutane 

coronaire interventie en is geassocieerd met postprocedurele cardiovasculaire morbiditeit 

en mortaliteit. In hoofdstuk 5 wordt de voorspellende en prognostische waarde van myo-

cardiale schade tijdens percutane aortaklep implantatie beschreven

Na transcatheter aortaklep implantatie verhogen zowel het serum CK-MB en cTnT, als 

gevolg van periprocedurele myocardschade. Een langere proceduretijd, de afwezigheid van 

β-blokker, perifere arteriële ziekte en een diepere prothese implantatie worden geassocieerd 

met myocardiaal letsel. Samen met preprocedurale hospitalisatie en linker ventrikel massa, 

is myocardinfarct een onafhankelijke voorspeller voor de 30-dagen mortaliteit na TAVI.

PART III: PERIPROCEDURELE FYSIOLOGISCHE  OVERWEGINGEN & CONSEQUENTIES

Aortastenose induceert zowel fysiologische en pathofysiologische veranderingen in coro-

naire microvasculatuur, als reactie op cardiale uitstroom-obstructie. Hierdoor vermindert 

reserve vasodilatoire capaciteit van de coronaire circulatie bij patiënten met aortaklepste-

nose, zoals aangetoond in Hoofdstuk 6. TAVI verbetert direct ventriculaire coronaire he-

modynamica, verlaagt de (pathologisch) verhoogde minimale microvasculaire weerstand. 

TAVI is geassocieerd met een verbetering van coronaire bloedstroom reserve (coronary 

flow reserve (CFR)). Daarentegen zijn de fysiologische aanpassingen in  autoregulerende 

microvasculaire tonus, die zijn ontstaan in reactie op een toename van ventrikelmassa, 

ongewijzigd direct na TAVI. Mogelijk ontstaat een graduele regressie na langere follow-up, 

met dientengevolge effect op de autoregulatie en microvasculaire tonus.  

Een disbalans tussen de behoefte aan zuurstof en de levering van zuurstof kan ischemie en 

angina veroorzaken. Deze symptomen kunnen echter aanwezig zijn bij aortaklep stenose 

(AS), zonder aanwezigheid van obstructie in de coronaire vaten. Met AS zou ischemie 

veroorzaakt kunnen worden door de verhoging van de druk in de microcirculatie door de 

verhoogde systolische linkerventrikeldruk in het subendocardium. Hoofdstuk 7 analyseert 

van het stroomsnelheidprofiel en de golfintensiteit bij rust en bij maximale hyperemie in 

patiënten met aortaklep stenose voor en na transcatheter aortaklep implantatie (TAVI). 

Deze patiënten zijn vergeleken met een controle groep zonder aortaklep stenose. De 

systolische stroomsnelheid bij AS was gereduceerd, vergeleken met controle patiënten; dit 
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herstelde naar normale waarden na TAVI. De vroege diastolische achterwaartse expansie 

golf (BEW) was hoger in patiënten met AS dan bij controle patiënten. Ten grondslag hi-

eraan ligt waarschijnlijk de verhoogde LV en diastolische druk (LVEDP), onder invloed van 

AS, waarmee het intramyocardiale vasculaire volume en daarmee ook de energie van de 

BEW vehoogd. De verbetering van de systolische stroming met TAVI suggereert een acute 

verlichting van de subendocardiale compressie in systole. 

In Hoofdstuk 8 worden de veranderingen in de linker ventrikel hemodynamiek bij aortaklep 

stenose gedocumenteerd. Bij patiënten met aortastenose (AS), nemen de afterload en het 

eind systolische volume toe. Deze veranderingen zijn geassocieerd met een compensatie 

mechanisme, met toename van eind-diastolische volume en druk. Uiteindelijk kan dit 

linker ventrikel (LV) dysfunctie veroorzaken. Opheffen van AS door TAVI verlaagt direct 

afterload en verbetert LV systolische functie en de interactie met het vaatstelsel, wat blijkt 

uit invasieve intraventriculaire PVloop metingen. De diastolische functie blijft ongewijzigd 

direct na TAVI mogelijk door ongewijzigde intrinsieke eigenschappen van LV hypertrofie. 

Verbetering van diastolische functie treedt mogelijk op na langere follow-up.  

PART IV POSTOPERATIEVE EN TOEKOMSTIGE OVERWEGINGEN

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van autopsiebevindingen na TAVI procedures in meer-

dere centra, onderverdeeld naar tijdstip van overlijden na de procedure, met specifiek 

aandacht voor de toegevoegde waarde van een autopsie op een enkel klinische verdachte 

doodsoorzaak. Een gestructureerde autopsie, uitgevoerd met kennis van de algemene 

medische voorgeschiedenis, de technieken van de procedure en het tijdstip van overlijden 

na de procedure, blijkt een waardevolle toevoeging voor vaststellen van de doodsoorzaak 

na TAVI

In het afgelopen decennium heeft TAVI zich ontwikkeld naar standaart therapie voor hoog-

risico patiënten met ernstige aortaklepstenose. Technische verfijningen in TAVI evolueren 

snel met tevens uitbreiding van het aantal beschikbare protheses. Hoofdstuk 11 ten slotte, 

geeft een overzicht van de huidige stand van de ontwikkelingen van TAVI-prothesen; Het 

beschrijft de technische kenmerken en de toepasbaarheid van elke prothese en de klinische 

gegevens die beschikbaar zijn.

SLOTOPMERKINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Transcatheter aortaklep implantatie is inmiddels een gevestigde  techniek voor de be-

handeling van ernstige aortaklepstenose. In dit proefschrift onderzochten we mogelijke 

risico factoren die samenhangen met TAVI om de patiënten die het meeste baat zouden 

hebben bij deze techniek te kunnen identificeren, alsmede de selectie van procedure te 
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optimaliseren. De hemodynamische veranderingen in TAVI zijn onderzocht, om meer 

inzicht te verschaffen en zodoende uiteindelijk optimalisatie van patiëntselectie, procedure 

en resultaten.

De bestaande en nieuwe bioprotheses, catheters en sheaths worden voortdurend verder 

ontwikkeld en aangepast om de resultaten te verbeteren en complicaties te verminderen. 

Preventie van paravalvular lekkage is inmiddels bereikt door een optimale sizing met be-

hulp van CT en door toepassing van een afdichtings verdikking bij de nieuwe protheses. 

Echter, verdere verbeteringen van de protheses en technieken zijn onontkoombaar,  in het 

bijzonder bij het een uitbreiding van toepassing richting laag risico patienten en jongere 

patiënten, waarbij verkleining van catheters,  vereenvoudiging van de procedure en het 

verkorten van de leercurve essentieel zijn.

Om de selectie van patiënten te optimaliseren, zal een risicoscore specifiek voor potentiële 

TAVI kandidaten ontwikkeld moeten worden, om een   betere voorspelling van sterfte 

mogelijk te maken dan EuroSCORE en STS score welke momenteel gebruikt worden. 

Het zo minimaal invasief verrichten van de procudure, zal daarnaast mogelijk resultaten 

verbeteren.

De duurzaamheid van de prothese blijft van belang, met name wanneer in de nabije 

toekomst indicaties verschuiven en jongere patiënten in aanmerking komen voor TAVI. 

Echter, met het recente ontwikkelen van deze techniek, zijn de beschikbare lange termijn 

gegevens betrekkelijk schaars,  de middellange termijn (5 jaar) resultaten. Lange termijn 

(10 jaar), late termijn (15 jaar), en heel-late termijn (20 jaar) uitkomst gegevens worden 

nog afgewacht. Voor chirurgische aorta bioprotheses is uitstekende duurzaamheid eerder 

gerapporteerd. Dit leidt tot optimisme over de duurzaamheid van transcatheter aorta 

protheses, gezien de vergelijkbare weefsel fixatie technieken.

Toekomstige verbeteringen zullen waarschijnlijk een uitbreiding van de klinische indicaties 

voor TAVI veroorzaken, naar jongere, lager risico patiënten. Daarnaast is TAVI toepasbaar 

bij patiënten met specifieke risicofactoren zoals multiple klep procedures, klep-in-kleppen 

procedures en procedures bicuspide aortaklepstenose  Met name de klep-in-klep mo-

gelijkheid kan een verschuiving in leeftijd van mechanisch naar biologische chirurgische 

protheses induceren. Een passende selectie van patiënten gebaseerd op resultaten, zal 

verder bijdragen voor optimalisatie van de behandeling

Het combineren van individuele kenmerken van patiënten met de meest geschikte proce-

dure voor een optimaal hemodynamisch resultaat is essentieel in het maken van de beste 

keuze van de behandeling voor iedere individuele patiënt.




