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Dit proefschrift beschrijft verschillende methoden om de hartperfusie 
te kwantificeren door middel van state-of-the-art PET-imaging (Hoofdstuk 
1) en de klinische toepassingen in coronary artery disease (CAD). Verder 
worden de complexe associaties tussen perfusie- en hartspierbeweging 
metingen (zoals de bloedvoorziening naar het myocard tijdens het 
rustonderzoek [rest MBF]  en tijdens het inspanningsonderzoek [stress 
MBF], de myocardiaal perfusie reserve [MPR], de linker ventriculaire ejectie 
fractie [LVEF] en entropy) bediscussieerd. 

Sectie II
In Hoofdstuk 2 wordt het verband tussen de non-invasieve gemeten 

perfusie van het hart en die van de nieren beschreven met behulp van 
een myocardinfarctratmodel. Met deze studie werd er aangetoond dat 
het mogelijk is om zowel cardiale als renale PET-perfusie beeldvorming 
gelijktijdig uit te voeren. Ondanks de beperkte sample size hebben we het 
effect van een verminderde hartperfusie (en systolische functie) op de renale 
doorbloeding kunnen vaststellen. Effect size berekening was van belang 
voor de resultaten vanwege onafhankelijkheid van de statistisch testen. De 
in deze studie berekenende effect sizes kunnen in de toekomst in andere 
studies worden gebruikt om effecten te vergelijken.

De relatie tussen hartperfusie en hartfunctie is niet altijd eenduidig. 
Metingen verkregen door verschillende technieken moeten elkaar aanvullen 
om het klinische gebruik te optimaliseren. Het verband tussen deze metingen 
verschilt tussen patiëntgroepen en tussen risicoprofielen (zie Figuur 1 
[Hoofdstuk 8]).

Eerdere cardiovasculair events zoals bijvoorbeeld een myocardinfarct 
(MI) kunnen van grote invloed zijn op de relatie tussen hartperfusie en 
hartspierbeweging. Tevens worden er in Hoofdstuk 3 twee metingen 
van coronaire-vasodilaterende capaciteit, namelijk stress MBF en MPR 
behandeld. In deze studie wordt de relatie tussen stress MBF, MPR en 
systolische functie beschreven. Uit de resultaten blijkt dat de relatie tussen 
stress MBF en systolische functie sterker is dan tussen MPR en systolische 
functie. Dit sluit aan bij eerder gevonden resultaten waarin ook de stress 
MBF van significante invloed was op de kwaliteit van CAD detectie.

Ook zijn er een aantal perfusie abnormaliteiten die zich niet 
manifesteren als functionele afwijkingen. Toch is het waarschijnlijk dat 
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reversibele perfusie abnormaliteiten een subtiele afname in de linker 
ventriculaire functie veroorzaken. In Hoofdstuk 4 hebben we aangetoond 
dat de relatie tussen kwantitatieve perfusie en de ventriculair functie sterker 
is wanneer de functionele reserve is verlaagd, bijvoorbeeld bij patiënten 
waarvan bekend was dat zij eerder een MI hadden doorgemaakt. Wanneer 
de functionele reserve verlaagd is zou kwantitatieve perfusie de meest 
sensitieve meetmethode kunnen zijn om de effectiviteit van cardiovasculaire 
behandelingen te evalueren (Hoofdstuk 4).

Omdat verlittekening van de hartspier perfusiemetingen lijkt te 
verstoren werd er een aangepaste methode bedacht om alleen de perfusie te 
meten in niet verlittekende hart segmenten. Door middel van deze exclusie 
werd een betere correlatie tussen kwantitatieve perfusie en linker ventriculaire 
functie vastgesteld die onafhankelijk was van het verlittekening percentage 
(voorbeeld polar maps zijn weergegeven in Hoofdstuk 4). Jammer genoeg 
was de in deze studie toegepaste methode om de MBF te schatten niet tijd-
efficiënt. Hopelijk is toekomstige software beter in staat om dit vast te leggen. 

Sectie III
Door het gebruik van retrospectieve analyses hebben we de coronaire 

schade -afhankelijke en -onafhankelijke invloeden van comorbiditeiten zoals 
type-2 diabetes mellitus op de hartbeweging (zie Hoofdstuk 6) bevestigd. 
Uit onze studies is gebleken dat er mogelijk een direct effect van diabetes 
is op systolische functie bij de populatie van patiënten zonder eerdere 
cardiovasculaire events zoals MI. We denken dat de waarde van PET-imaging 
kan verschillen door de aanwezigheid van eventuele comorbiditeiten (zie 
uitgebreide Figuur 2 [Hoofdstuk 8] voor de voorgestelde invloed van 
comorbiditeiten op hartperfusie en hartfunctie). Daarnaast zou het van 
meerwaarde kunnen zijn voor toekomstige studies om afkapwaarden voor 
de diagnose en prognose te definiëren voor specifieke comorbiditeiten zoals 
diabetes mellitus.

In Hoofdstuk 7 wordt er een systematisch literatuuronderzoek en 
meta-analyse over de prognostische waarde voor cardiovasculaire events van 
PET perfusie kwantificatie beschreven. Daarnaast worden de verschillende 
methodes bediscussieerd waarmee de PET-scans uit zijn gevoerd in de 
geïncludeerde studies (zoals protocollen, camera’s en tracers). 

Recent wetenschappelijk onderzoek streeft naar standaardisatie 



Chapter 9

166

van processen en technieken (in het geval van dit proefschrift, betreft dit 
het tracer gebruik, PET acquisitie en de bijbehorende reconstructie). De 
snelle ontwikkelingen op het gebied van PET-imaging zorgen voor een 
aanzienlijke heterogeniteit in de beschikbare data waardoor resultaten van 
verschillende studies onderling lastig te vergelijken zijn. We denken dat de 
gevolgen van deze verschillen op de diagnostische en voorspelende waarde 
van kwantitatieve PET-perfusie nog niet volledig beschreven is.

Grote PET-perfusie databases ontbreken nog om grootschalige studies 
uit te kunnen voeren. Standaardisatie en optimalisatie van de patiëntselectie 
zijn twee belangrijke doelen bij PET-imaging van de hartperfusie en 
hartfunctie. Volgens ons is de integratie van de evaluatie van de ventriculaire 
functie ook in dit kader van belang.

De toepassing van PET-imaging bij cardiovasculaire aandoeningen 
is echter beperkt door zijn hoge kosten. Daarom is de bovengenoemde 
optimalisering van de patiënt selectie nodig. De relevantie van deze 
patiënt selectie zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen door nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming, zoals de opkomst van 
PET/MR. 

Dat krachtige beeldvormende technieken zoals PET/CT en PET/
MR bestaan, betekent echter niet automatisch dat deze technieken ook 
daadwerkelijk van meerwaarde zijn in de kliniek. Daarom zullen er in de 
toekomst studies nodig zijn om de meerwaarde van deze technieken aan te 
tonen voor het diagnosticeren en prognosticeren van patiënten. 

Dit proefschrift draagt bij aan de kennis die er op dit moment is over 
de specifieke toepassingen van PET-imaging voor de integratie van  perfusie 
en functie metingen van het hart. Het opzetten van een algoritme, waarmee 
de optimale combinatie van variabelen samengevoegd kan worden, zou een 
vervolg stap kunnen zijn. Daarnaast is het van cruciaal belang om te evalueren 
of het cardiovasculaire risico, dat door middel van PET-imaging is bepaald, 
zorgt voor een aanpassing van de huidige behandeling. De klinische effecten 
van deze nieuwe manier van risk assessment zal in follow-up studies verder 
onderzocht moeten worden om de meerwaarde van PET-imaging in deze 
context vast te stellen. 

Het concept van hybrid imaging wordt dan belangrijk want het kan 
de diagnose en ook de voorspellende waarde van individuele technieken 
verhogen (zie het diagnose proces in Hoofdstuk 5 “Intermedio”).
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Figuur 3  (zie Hoofdstuk 8) geeft een uitgebreid beeld van ziekteprogressie 
in coronaire atherosclerose samen met pathologische bevindingen en het 
moment van het gebruik van non-invasieve beeldvorming technieken. Ook 
worden de grijze gebieden rondom cardiovasculaire beeldvorming verder 
behandeld.

CONCLUSIE

Non-invasieve cardiovasculaire beeldvorming heeft zich snel 
ontwikkeld. PET speelt een rol in de evaluatie van de hartspierperfusie die 
door coronaire hartziekte aangetast wordt. Daarnaast biedt PET unieke 
voordelen, zoals absolute kwantificatie van perfusie en gelijktijdig evaluatie 
van de linker ventriculaire functie (gezien als hartspierbeweging). De 
door PET-verkregen metingen zullen naar verwachting bijdragen aan een 
grondigere evaluatie van hartpatiënten. Voor de comorbiditeiten dienen van 
tevoren geoptimaliseerde afkapwaarden te worden vastgesteld. Ook kunnen 
perfusie- en functie-metingen worden gebruikt om de effectiviteit van de 
behandeling van comorbiditeiten, zoals diabetes mellitus, te monitoren.

 De toename in het aantal non-invasieve technieken voor de evaluatie 
van de conditie van het hart, kan de zogenaamde multi-modality benadering 
van cardiovasculaire aandoeningen bevorderen. Verwacht wordt dat deze 
benadering de voordelen en de indicaties van individuele technieken in een 
“one-stop-shop” zal samenbrengen. In de nabije toekomst kunnen we een 
klinische realiteit verwachten, waarin we door middel van een uitgebreide 
non-invasieve evaluatie, een zeer nauwkeurige diagnose en prognose op 
kunnen stellen voor hartpatiënten. Waarschijnlijk is hierbij een belangrijke 
rol voor PET-imaging weggelegd.






