
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Intracoronary derived physiological parameters for clinical decision-making in
patients with multi-vessel coronary artery disease

Chamuleau, S.A.J.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Chamuleau, S. A. J. (2001). Intracoronary derived physiological parameters for clinical
decision-making in patients with multi-vessel coronary artery disease. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/intracoronary-derived-physiological-parameters-for-clinical-decisionmaking-in-patients-with-multivessel-coronary-artery-disease(f54b06d1-c204-4744-b30b-f1e19a0ccdd2).html


SAMENVATTING G 

Samenvattingg en interpretatie van de resultaten 

yy Introductie 

^^ Overzicht van huidige technieken 

VV Intracoronair verkregen fysiologische parameters voor de diagnose van meertaks-

coronarialijden n 

 Samenvatting van de bevindingen 

 Interpretatie van de bevindingen 

>> Prognostische waarde van CFVR en FFR in relatie tot SPECT 

 Samenvatting van de bevindingen 

 Interpretatie van de bevindingen 

^^ Aanbevelingen voor de klinische praktijk 

>> Richting voor toekomstig onderzoek 



INTRODUCTIE E 

Hett doel van dit proefschrift was om uit te zoeken of intracoronair verkregen fysiologische 

parameterss van waarde kunnen zijn in de dagelijkse klinische besluitvorming betreffende 

patiëntenn met meertaks-coronarialijden. Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Ten eerste wordt 

eenn overzicht gegeven van de huidige technieken die gebruikt worden voor klinische 

besluitvormingg betreffende patiënten met coronarialijden {Hoofdstukken 1 en 2), Daarnaast wordt 

dee waarde beschreven van intracoronair verkregen fysiologische parameters (CFVR, relatieve 

CFVR,, en FFR) voor de diagnose van meertaks-coronarialijden (Hoofdstukken 3, 4, en 5). 

Tenslottee wordt de prognostische waarde belicht van deze parameters (met name voor 

intermediairee vernauwingen) in relatie tot de resultaten van SPECT, inclusief een economische 

evaluatiee die nodig is voor het maken van juiste behandelings-beslissingen in deze patiënten 

{Hoofdstukken{Hoofdstukken 6, 7, en 8). 

(1)) OVERZICHT VAN HUIDIGE TECHNIEKEN 

HoofdstukHoofdstuk 1 bevat een algemene introductie betreffende coronarialijden en revascularisatie 

strategieën.. In een kort overzicht wordt de coronaire circulatie beschreven, inclusief het 

autoregulatiee mechanisme. Deze kennis is nodig om de principes van intracoronair verkregen 

fysiologischefysiologische parameters te begrijpen. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige technieken die worden gebruikt 

voorr adequate selectie van patiënten die in aanmerking komen voor revascularisatie therapie in de 

dagelijksee klinische praktijk, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen niet-invasieve en 

invasieveinvasieve methoden Veel gebruikte niet-invasieve technieken als het inspannings-

electrocardiogram,, myocardiale perfusie scintigrafie en stress echocardiografie zijn de 

diagnostischee testen van eerste keuze voor de diagnose van coronarialijden. Het is in vele studies 

aangetoondd dat de niet-invasieve bepaling van perfusie abnormaliteiten een zeer adequate 

strategiee is voor risico stratificatie. Invasieve diagnostische methoden omvat uiteraard coronair 

angiografischh onderzoek als de gouden standaard voor het identificeren van coronarialijden, 

hoewell  deze techniek beperkt is in het bepalen van de functionele ernst van vernauwingen. De 

recentelijkk geïntroduceerde intracoronair hemodynamische parameters (CFVR and FFR) kunnen 

selectieff  de functionele ernst van specifieke vernauwingen identificeren en laten een goede 

overeenkomstt zien met de resultaten van niet-invasieve inspannings-testen in validatie studies. 

Daarnaastt hebben deze parameters een belangrijke prognostische waarde in patiënten met 

ééntaks-coronarialijden. . 
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SamenvattingSamenvatting en interpretatie 

(2)) INTRACORONAIR VERKREGEN FYSIOLOGISCHE PARAMETERS VOOR DE 

DIAGNOSEE VAN MEERTAKS-CORONARIALIJDEN 

Samenvatting-Samenvatting- van de bevindingen 

Validatiee van intracoronaire hemodynamische metingen met de resultaten van niet-invasieve 

inspannings-testenn is voornamelijk gedaan in patiënten met ///tóréj-coronarialijden. De validatie 

studiee die in Hoofdstuk 3 wordt beschreven laat in 127 patiënten met 161 coronaire vernauwingen 

zienn dat CFVR, rCFVR en FFR ook zeer bruikbare hemodynamische parameters zijn voor 

klinischee besluitvorming tijdens een hartcatheterisatie van patiënten met /sw/»/èj--coronarialijden. 

Inn deze studie werd tevens een directe vergelijking gemaakt tussen deze parameters in een groot 

cohortt van patiënten. De resultaten van dit Hoofdstuk laten zien dat ROC analyse geen 

significantee verschillen kon aantonen tussen FFR, CFVR and rCFVR in relatie tot SPECT. De 

huidigee gebruikte afkapwaarden voor klinische besluitvorming in patiënten met êéntctks-

coronarialijdenn (CFVR 2.0; FFR 0.75; and rCFVR 0.65) kunnen ook worden toegepast bij 

patiëntenn met tweetaks-coronarialijden. In de patiënten met discordante resultaten tussen de 

invasievee indices en de resultaten van perfusie scintigrafie is lange termijn follow-up noodzakelijk 

omm vast te stellen welke van de2e diagnostische technieken de hoogste klinische relevantie heeft 

inn het kader van prognose. 

Inn Hoofdstuk 4 worden binaire uitkomsten van FFR en CFVR, gebaseerd op de 

afkapwaarde,, vergeleken in 150 intermediaire vernauwingen; discordante resultaten werden 

gevondenn in 27% van de gevallen. De geobserveerde variabiliteit in minimale microvasculaire 

weerstandd (MRv), gedefinieerd als de ratio van de gemiddelde distale druk en de gemiddelde piek 

bloedstroomsnelheidd gedurende maximaal hyperemische omstandigheden, speelt een prominente 

roll  in discordantie tussen de uitkomsten van FFR en CFVR. Deze variabiliteit bestaat tussen 

individuenn en tussen perfusie gebieden; het is gerelateerd aan de variabiliteit in microvasculaire 

structuurr en wordt beïnvloed door ziekte. De resultaten laten zien dat in ongeveer een kwart van 

dee patiënten met intermediaire vernauwingen een interventie procedure juist geïndiceerd of juist 

uitgesteldd dient te worden, afhankelijk van of men druk of bloedstroomsnelheids metingen heeft 

uitgevoerd.. Een complete hemodynamische bepaling berust op de separate evaluatie van stenose 

enn microvasculaire weerstand, waarvoor gecombineerde meting van distale druk en bloedstroom 

noodzakelijkk is. De invloed van zulke gecombineerde metingen op klinische besluitvorming ten 

aanzienn van coronaire interventies dient nog verder te worden uitgezocht. 

Inn de studie beschreven in Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of er homogeniteit bestaat van de 

microvasculairee weerstand (MRv) binnen hetzelfde hart in patiënten met meertaks-

coronarialijden.. Dit is namelijk een voorwaarde voor het concept van de relatieve CFVR. MRv 

werdd gemeten in de drie grote coronaire perfusie gebieden in 27 patiënten met behulp van 

jntracoronairr verkregen Doppler bloedstroomsnelheid en druk metingen. De resultaten laten zien 

datt 1) er een grote heterogeniteit bestaat tussen de verschillende perfusie gebieden in patiënten 
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mett meertaks-coronarialijden, en dat 2) ondanks deze heterogeniteit er een statistisch significante 

toenamee was van de hyperemische MRv van vernauwde coronair arteriën. De ernst van coronaire 

vernauwingenn was geassocieerd met significant hogere waarden van de hyperemische weerstand. 

Datt betekent dus dat coronarialijden niet alleen een reductie van de weerstand induceert tijdens 

dee rust toestand, zoals verwacht kan worden als een normale fysiologische respons, maar ook een 

verhogingg van de hyperemische weerstand. Deze bevinding impliceert dat de hemodynamiek van 

eenn angiografisch normaal referentie vat een gelimiteerde waarde heeft voor het vast stellen van 

dee ernst van coronarialijden in andere vaten van dezelfde patiënt. Deze studie laat zien dat 

heterogeniteitt van weerstand van de microcirculatie gedurende hyperemie aanwezig is tussen de 

verschillendee perfusie gebieden binnen patiënten met coronarialijden. 

InterpretatieInterpretatie van de bevindingen 

Tenn eerste, intracoronair verkregen fysiologische parameters (FFR, CFVR, en relatieve CFVR) 

zijnn bruikbaar om het resultaat van SPECT te voorspellen in patiënten met meertaks-

coo ronarialijden. Deze data vullen eerdere rapportages in patiënten met ééntaks-coronarialijden 

aan,, waardoor de indicatie voor het gebruik van deze technieken voor diagnostische doeleinden 

wordtt uitgebreid naar een bredere populatie van patiënten met coronarialijden. Deze resultaten 

kunnenn een bijdrage zijn indien de richtlijnen voor coronaire interventies worden bijgewerkt. 

Tenn tweede tonen de resultaten aan dat alle drie de parameters limitaties hebben, ondanks het feit 

datt is gesuggereerd dat FFR en rCFVR meer laesie specifieke parameters zijn dan CFVR, en dus 

beterr geschikt voor de diagnose van epicardiale ziekte.2"4 Echter, alle drie de parameters hebben 

eenn gelijke diagnostische nauwkeurigheid in relatie tot SPECT (Hoofdstuk J). Zowel FFR als 

CFVRR zijn afhankelijk van de coronaire microvasculaire weerstand, zoals beschreven is in 

HoofdstukHoofdstuk 4. Tevens worden discordante resultaten gevonden tussen FFR en CFVR in ongeveer 

25%% van de patiënten; dit is van belang voor de klinische besluitvorming. Tenslotte is aangetoond 

datt heterogeniteit van microvasculaire weerstand binnen een hart aanwezig is (Hoofdstuk 5). Dit 

kann als verklaring dienen waarom de relatieve CFVR, vergeleken met de absolute CFVR, geen 

verbeteringg geeft in de diagnostische nauwkeurigheid in vergelijking met SPECT ('gouden 

standaard'). . 

(3)) PROGNOSTISCHE WAARDE VAN CFVR E N FFR IN RELATIE TOT SPECT 

SamenvattingSamenvatting van de bevindingen 

Dee eindresultaten van de ILIA S studie zijn beschreven in Hoofdstuk 6. In totaal werden 201 

patiëntenn geïncludeerd in deze Nederlandse multi-center studie. Deze resultaten laten zien dat 

intracoronairee meting van de Doppler bloedstroomsnelheid (CFVR) zeer bruikbaar is voor het 

vastt stellen van de functionele ernst van een intermediaire vernauwing bij meertaks-
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SamenvattingSamenvatting en interpretatie 

coronarialijden.. Het uitstellen van een PTCA, gebaseerd op een afkapwaarde van CFVR>2.0, is 

veilig;; de percentage cardiologische gebeurtenissen (voornamelijk revascularisatie procedures) 

tijdenss 1 jaar follow-up was relatief laag (6%) in contrast tot het hoge percentage in geval van een 

CFVR<2.00 (24%; relatief risico 3.9). Deze prognostische waarde was significant beter dan die 

vann SPECT (relatief risico 0.5) . Her meten van CFVR maakt het mogelijk om selectief de 

functionelee ernst te evalueren van intermediaire coronaire vernauwingen. Hierdoor is adequate 

risicoo stratificatie mogelijk en worden eventueel onnodige interventies voorkomen, wat kan leiden 

tott een reductie van patiënten discomfort en procedurele kosten. 

Dee resultaten die worden beschreven in Hoofdstuk 7 onderstrepen dat FFR is geschikt voor 

dee klinische besluitvorming in het hartcatheterisatie laboratorium en sluiten aan bij eerdere 

studiess in patiënten met ééntaks-coronarialijden. In totaal werden 107 patiënten geanalyseerd, bij 

wiee een PTCA werd uitgesteld op basis van het SPECT resultaat. FFR maakte een risico 

stratificatiee mogelijk in patiënten met coronaire vernauwing van intermediaire ernst in 

aanwezigheidd van meertaks-coronarialijden. Bovendien heeft FFR een additionele prognostische 

waardee in deze patiënten in geval van de afwezigheid van een perfusie defect in het gebied van 

interesse,, vastgesteld met SPECT. Samenvattend is FFR een bruikbare diagnostische techniek 

tijdenss een hartcatlieterisatie voor de behandeling van patiënten met meertaks-coronarialijden. 

Dee economische evaluatie van de ILIA S studie is beschreven in Hoofdstuk 8. Vier 

managementt strategieën zijn gedefinieerd om uit te zoeken of CFVR als diagnostische techniek 

kann fungeren (ofwel aanvullend aan, ofwel ter vervanging van SPECT) voor de diagnose en 

behandelingg van de intermediaire vernauwing in patiënten met meertaks-coronarialijden. De 

strategiee gebaseerd op alleen CFVR bleek het meest effectief te zijn. Echter, de maatschappelijke 

'willingness-to-pay'' bepaalt welk strategie het meest kosteneffectief is. De resultaten, inclusief een 

multivariatee gevoeligheidsanalyse, laten zien dat in het algemeen de Restrictieve strategie het meest 

kosteneffectieff  is om te beslissen of een PTCA moet plaatsvinden van de intermediaire 

vernauwingg in de aanwezigheid van meertaks-coronarialijden. In deze gecombineerde strategie 

wordtt gestart met SPECT, en wordt alleen een CFVR meting gedaan indien SPECT positiefis; 

eenn PTCA wordt alleen uitgevoerd indien zowel SPECT en CFVR positief zijn. 

InterpretatieInterpretatie van de bevindingen 

Dezee resultaten wijzen uit dat CFVR en FFR een betere prognostische waarde hebben dan 

SPECTT met het oog op intermediaire vernauwingen in aanwezigheid van meertaks-

coronarialijden.. Een relatief laag aantal complicaties (6-9%, voornamelijk revascularisatie 

procedures)) wordt beschreven na het achterwege laten van een PTCA op basis van een 

FFR>0.755 of CFVR>2.0; dit komt overeen met eerdere studies in patiënten met ééntaks-

coronarialijden.55 7 Vice versa, deze resultaten impliceren niet noodzakelijkerwijs dat het uitvoeren 

vann een PTCA in geval van een FFR<0.75 of CFVR<2.0 is geïndiceerd omdat dit niet het 
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primairee doel was van deze studies. Het meten van CFVR of FFR maakt risico stratificatie 

mogelijk,, en dat is van belang voor behandelplan voor de patiënt 

Dee economische evaluatie geeft bruikbare informatie aangaande de kosteneffectiviteit van 

SPECTT en CFVR. De conclusies zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 8 kunnen interessant zijn voor 

beslissingenn in het kader van het vergoedingensysteem. Op basis van de resultaten van dit 

proefschriftt bevelen wij aan om de CFVR en FFR metingen tijdens een hartcatheterisatie in geval 

vann intermediaire vernauwing op te nemen in dit vergoedingssysteem. Daarnaast kan op basis van 

marktt ontwikkelingen worden verwacht dat de prijs van de Doppler- en drukvoerdraden kan 

wordenn gereduceerd met 20-40%. Dit zal onze aanbeveling versterken omdat zo'n verlaging zal 

leidenn tot het domineren (meer effect, minder kosten) van 2 CFVR strategieën vergeleken met 

SPECTT alleen {Hoofdstuk 8). 

Dee conclusies, beschreven in dit proefschrift, zijn voornamelijk verkregen uit onderzoek in 

eenn geselecteerd cohort van patiënten met meertaks-coronarialijden. Eén van deze conclusies is 

datt SPECT minder accuraat is voor klinische besluitvorming omtrent intermediaire vernauwingen 

inn deze patiënten. Los hiervan heeft SPECT bewezen van uitermate belang te zijn, zowel voor 

risicoo stratificatie als klinische besluitvorming in patiënten die niet bekend zijn met 

coronarialijdenn of met ééntaks-coronarialijden. Een compleet normaal perfusie scintigrafisch 

onderzoekk is geassocieerd met een erg laag risico (< 0.5% per jaar), en de percentages van 

complicatiess nemen significant toe met een verslechtering van de abnormaliteiten zoals 

gedetecteerdd met SPECT." '4 De gelimiteerde waarde van SPECT in patiënten met meertaks-

coronarialijdenn lijk t inherent te zijn aan moeilijkheid om een gevonden perfusie defect accuraat te 

allocerenn naar specifieke vernauwingen in de coronaire boom. In het bijzonder is dit probleem 

aann de orde in de zo genaamde waterscheiding gebieden. Bovendien kan een gevonden perfusie 

defectt in het gebied van een ernstige vernauwing een eventueel perfusie defect in het gebied van 

dee intermediaire vernauwing maskeren. Daarnaast kan het op voorhand niet worden uitgesloten 

datt mogelijke collaterale perfusie via de arterie met een functioneel significante intermediaire 

vernauwingg resulteert in een groter perfusie defect in het gebied van de ernstige vernauwing, in 

plaatss van twee separate perfusie defecten. 
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AANBEVELINGENN VOOR DE KLINISCHE PRAKTIJK 

Inn het hartcatheterisarie laboratorium zijn FFR (afkapwaarde 0.75) en CFVR (afkapwaarde 2.0) 

zeerr bruikbare parameters voor het vaststellen van de functionele ernst van intermediaire 

vernauwingenn in patiënten met meertaks-coronarialijden. Deze parameters hebben gelijke 

resultatenn in vergelijking met SPECT; daarom kan de gekozen techniek in de klinische praktijk 

afhangenn van de voorkeur van de cardioloog. 

Dee maatschappelijke 'willingness-to-pay' (en dus potentiële vergoeding door de 

verzekering)) bepaald welke strategie (SPECT, CFVR, of gecombineerd) de meest favoriete is 

voorr klinische besluitvorming en daaruit volgende behandeling van de patiënt. De beslissing 

tussenn de Restrictieve en CFVR strategie wordt steeds meer arbitrair naarmate de WTP waarde 

toeneemt.. De aanbeveling voor de dagelijkse klinische praktijk voor diagnostiek in dit patiënten 

cohortt is in het algemeen als volgt: alleen CFVR meten in het hartcatheterisatie laboratorium als 

SPECTT een reversibele perfusie defect liet zien in het gebied van interesse; vervolgens alleen een 

PTCAA uitvoeren als CFVR<2.0 (dit is de gecombineerde Restrictieve strategie). Echter, het kan 

voorkomenn dat SPECT niet is uitgevoerd voordat een patiënt is aangemeld voor 

hartcatheterisatiee (bijvoorbeeld in geval van instabiele angina of een mogelijke 'ad-hoc' PTCA 

procedure).. In dit geval is de aanbeveling om alleen CFVR te meten en op de uitkomst 

(afkapwaardee 2.0) de klinische beslissing te baseren. In dit proefschrift is geen 

kosteneffectiviteits-analysee gepresenteerd voor FFR metingen. Het is echter zo dat de prijs om 

FFRR te meten min of meer gelijk is aan het meten van CFVR; dit suggereert dat bovengenoemde 

bevindingenn mogelijk geëxtrapoleerd kunnen worden naar FFR. 

RICHTINGG VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Hett is mogelijk om een indruk van de coronaire microvasculaire weerstand te krijgen tijdens een 

hartcatheterisatiee door gebruik te maken van (simultaan) verkregen intracoronaire druk en 

bloedstroomsnelheidss metingen. De ratio van de gemiddelde distale druk en de gemiddelde piek 

bloedstroomsnelheidd kan gebruikt worden als een index voor microvascular resistance (MRv). ' 

Dezee index kan interessant zijn voor verder onderzoek naar de status van het microvasculaire 
17-20 0 

vaatbedd , wat bijvoorbeeld van belang kan zijn in patiënten met Syndrome X " of diabetes 

mellituss . Tevens kan met dit soort metingen de zogenaamde stenosis resistance index (SRv) 

wordenn bepaald. De SRv is gedefinieerd als de ratio van de hyperemische stenose druk gradiënt 

(dee gemiddelde aorta druk minus de gemiddelde distale druk) en de hyperemische gemiddelde 

piekk bloedstroomsnelheid. Recentelijk is in een validatie studie aangetoond dat deze index 
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nauwkeurigerr de resultaten van SPECT kan voorspellen dan FFR en CFVR ,22 Deze SRv index is 

potentieell  ook meer accuraat in het identificeren van patiënten die een grotere kans hebben op 

hett doormaken van complicaties tijdens follow-up.21 Verder onderzoek is noodzakelijk om de 

waardee van deze index vast te stellen. 

Eenn doorbraak in technische ontwikkeling heeft geleid tot de mogelijkheid om simultaan 

CFVRR en FFR te meten met gebruikmaking van een enkele voerdraad, ofwel gebaseerd op alleen 

drukmetingenn (SMART wire, Florence Medical, Medical, Tel Aviv, Israel) 24, ofwel gebaseerd druk en 

thermodilutiee (RADI MedicalSystems, Uppsala, Sweden) 2 \ Daarnaast zal op korte termijn de 

zogenaamdee "Combo wke"(JOMED, Rancho Cordova, California, USA) worden geïntroduceerd 

voorr klinische gebruik. Deze voerdraad is uitgerust met zowel een Doppler kristal als een 

druksensor,, waardoor naast simultane CFVR en FFR metingen ook diverse bloedstroom 

parameterss gemeten kunnen worden, noodzakelijk voor de bepaling van SRv en MRv. 

Mett het oog op deze ontwikkelingen kunnen in de nabije toekomst dus simultane druk en 

bloedstroomsnelheidsmetingenn gemakkelijk worden uitgevoerd met een enkele voerdraad zonder 

voerdradenn te hoeven wisselen. Het is te verwachten dat deze vooruitgang de klinische praktijk 

enn het onderzoek naar de coronaire hemodynamiek in belangrijke mate positief zal beïnvloeden 
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