
VU Research Portal

Ultrasound contrast agents: from diagnosis to therapy

Dijkmans, P.A.

2007

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Dijkmans, P. A. (2007). Ultrasound contrast agents: from diagnosis to therapy. [PhD-Thesis - Research and
graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/659d1143-5406-4237-818a-28e00a089313


Chapter 7:  Samenvatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit proefschrift beschrijft verscheidene klinische studies met als onderwerp intraveneuze 

myocardiale contrast echocardiografie (MCE), en een experimentele studie naar het effect van 

ultrageluidcontrastmiddelen op cellulair niveau. Hoofdstuk 1. beschrijft de unieke 

eigenschappen van ultrageluidcontrastmiddelen, die ze geschikt maken voor het gebruik in de 

echocardiografie, en voor therapeutische doeleinden. Ultrageluidcontrastmiddelen bestaan uit 

microbellen, met een schil van eiwit of fosfolipiden gevuld met een slecht oplosbaar gas. Ze 

kunnen het longvaatbed passeren, en zijn relatief stabiel in bloed. Onder invloed van 

ultrageluid met een matige intensiteit, produceren deze microbellen harmonische trillingen, 

welke gebruikt worden om selectief het contrast af te beelden. Het harmonisch trillen van 

microbellen vormt de basis van de contrastechocardiografie. Onder invloed van ultrageluid 

met een hoge intensiteit worden microbellen vernietigd, waarbij micro-jets, schokgolven, en 

beweging van vloeistof ontstaan. Op cellulair niveau veroorzaakt dit tevens een verhoogde 

celmembraanpermeabiliteit.  

Microbellen kunnen fungeren als ‘’carrier”, doordat medicatie of genen in de microbel 

geïncorporeerd, of aan de microbel gebonden kunnen worden. Met behulp van een 

intraveneuze injectie en locaal aanstralen met hoge intensiteit ultrageluid, kan op een gerichte 

plaats de inhoud van de microbel gedeponeerd worden. Verscheidene studies hebben reeds 

aangetoond dat microbellen op deze manier  de opname en expressie van genen verhogen. 

Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de ontwikkeling van doelgerichte microbellen. 

De biochemische eigenschappen van microbellen maken het mogelijk in de schil van de 

microbel liganden aan te brengen die specifiek binden aan receptoren van een bepaald type 

weefsel. Deze liganden kunnen gericht zijn bepaalde celtypen, geactiveerd endotheel, of 

bloedstolsel. Door na binding van de ligand aan de receptor aan te stralen met ultrageluid, kan 

gericht een medicijn toegediend worden.  

Een belangrijk onderzoeksgebied wordt gevormd door ”sonothrombolyse”. In de Westerse 

maatschappij wordt een groot deel van de sterfte veroorzaakt door (vnl. thrombo-occlusieve) 

cardiovasculaire aandoeningen, waarbij een bloedstolsel een vat plotseling afsluit, met een 

hart- of herseninfarct tot gevolg. Recente studies hebben aangetoond dat ultrageluid 

bloedstolseloplossend vermogen heeft, wat versterkt wordt door het exploderen van 

microbellen, indien aanwezig. Microbellen in combinatie met ultrageluid kunnen om deze 

reden in de toekomst mogelijk behulpzaam zijn bij de niet-invasieve behandeling van 

cardiovasculaire aandoeningen. Enkele klinische studies hebben hiervan reeds het effect 

aangetoond.   

 



Hoofdstuk 2. van dit proefschrift bevat een onderzoek naar de quantificatie van myocardiale 

perfusie met behulp van myocardiale contrast echocardiografie (MCE). Eerdere onderzoeken 

hebben gedemonstreerd dat, volgens een model dat ontworpen werd door Wei cum suis, met 

behulp van een continu intraveneus infuus van contrast, het mogelijk is om de 

bloeddoorstroming van het hart absoluut te bepalen, zowel in vitro, als in vivo. Het doel van 

dit onderzoek was om d.m.v. dit model de bloeddoorstroming van het hart te onderzoeken bij 

gezonde mensen, en dit te vergelijken met de gouden standaard, positron emissie tomografie 

(MBFcorr). Zestien gezonde vrijwilligers ondergingen real-time MCE in rust en tijdens 

adenosine. Contrast-vullingscurves werden berekend van eind-systolische beelden, en 

berekend volgens een exponentiele vergelijking (y=A (1-e-βt)). De gemiddelde bloedstroom 

door het hart per patient, geschat als het procuct van A en β (PEcorr), nam significant toe van 

rust (1.43±0.35 IU s-1) naar adenosine stress (5.70±2.44 IU s-1, P<0.01), met een gemiddelde 

reserve van 3.94±1.31. PEcorr correleerde significant met de MBFcorr. Deze correlatie werd 

gevonden in alle stroomgebieden (ramus descendens anterior: r=0.87, P<0.01; rechter 

coronair arterie: r=0.66, P<0.01; ramus circumflexus: r=0.75, P<0.01). In rust werden geen 

significante relaties aangetoond tussen PET en MCE. De heterogeniteit was groter voor MCE 

(variatie-coefficient 32±15%) dan voor PET (9±6%, P<0.01). De resultaten van dit onderzoek 

tonen aan dat, in het bijzonder tijdens adenosine stress, quantificatie van de bloedstroom door 

het hart d.m.v. MCE correleert met PET. De grotere heterogeniteit van MCE bemoeilijkt 

nauwkeurige quantificatie in rust. 

 

Hoofdstuk 3.1. bevat een discussie over de veiligheid van ultrageluidcontrastmiddelen. Het 

gebruik van ultrageluidcontrast heeft een belangrijke verbetering van de diagnostische 

mogelijkheden van echocardiografie bewerkstelligd. Het optreden van enkele fatale 

bijwerkingen, die werden gerapporteerd naar aanleiding van een post-marketing analyse van 

150.000 studies met Sonovue (0.002%), leidde tot een tijdelijke terugtrekking van de markt, 

en een uitbreiding van contra-indicaties voor het gebruik van dit contrastmiddel, hoewel een 

causale relatie tussen het optreden van deze fatale bijwerkingen en het gebruik van Sonovue 

discutabel is. Het risico dat gepaard gaat met het gebruik van Sonovue dient daarom 

nauwkeurig bekeken worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de frequentie van 

het optreden van bijwerkingen bij andere contrastmiddelen, en diagnostische procedures, die 

in de cardiologie gebruikt worden. Grote studies hebben aangetoond dat fatale bijwerkingen 

bij MRI-contrastmiddel GTPA in ca. 0.0004% voorkwamen, in 0.0006% bij ionische en niet-

ionische contrast media, en in 0% bij  radiofarmaceutica. Vergeleken met een inspanningstest 



(0.005%) en dobutamine stress echocardiografie (wat een relatief hoog risico op ernstige 

bijwerkingen kent van 0.43%), welke een vergelijkbare waarde heeft voor detectie van 

coronaire hartziekten, lijkt het gebruik van ultrageluid contrast relatief veilig. Dit manuscript 

stimuleert  de discussie over welk risico in het algemeen acceptabel is voor het uitvoeren van 

een onderzoek met een bepaalde diagnostische waarde. 

  

In Hoofdstuk 3.2. wordt een retrospectief onderzoek beschreven. De resultaten van eerder 

onderzoek hebben gesuggereerd dat tijdens getriggerde MCE premature ventriculaire 

complexen optreden als gevolg van het toedienen van een geluidspuls met hoge intensiteit, die 

gebruikt wordt voor het vernietigen van contrast. Aangezien de veiligheid van 

ultrageluidcontrast een belangrijke voorwaarde is voor het verkrijgen van een registratie voor 

myocardiale perfusie, en over het optreden van PVCs bij real-time MCE niets bekend is, is het 

doel van deze studie het voorkomen van PVCs te onderzoeken. Vijftig gezonde vrijwilligers 

en zesentwintig patiënten met stabiel coronairlijden ondergingen real-time MCE in rust en 

tijdens adenosine. Het aantal premature ventriculaire complexen (PVCs) werd gescored voor 

contrastinfusie, tijdens de rustfase, en tijdens de stressfase. In een zeer beperkt aantal gevallen 

leidde de hoge ultrageluidpuls tot een PVC. Bij de gezonde proefpersonen was het aantal 

PVCs per minuut gelijk vooraf aan de contrastinfusie (0.04±0.23 PVCs/min), tijdens de 

rustfase (0.04±0.23 PVCs/min, P=NS), en tijdens adenosine stress (0.03±0.14, P=NS). Ook 

bij patienten met coronairlijden was het voorkomen van PVCs niet significant hoger tijdens de 

rust- of stressfase (0.29±0.74 PVCs/min en 0.34±0.74 PVCs/min respectievelijk) in 

vergelijking met de fase voor contrastinfusie (0.30±0.76 PVC/min). Ook het aantal 

onderzochte personen met PVCs nam niet toe tijdens MCE. Er werden geen belangrijke 

ritmestoornissen gezien. Wij concluderen dat real-time MCE veilig is met betrekking tot het 

optreden van premature contracties en overige ritmestoornissen. 

 

Hoofdstuk 4.1 is een overzichtsverhaal over de huidige status van intraveneuze MCE. De 

afgelopen 10 jaar hebben verscheidene studies, allen in het kader van medisch 

wetenschappelijk onderzoek, het belang van MCE voor het bepalen van de myocardiale 

perfusie onderzocht. Er zijn verschillende beeldvormende modaliteiten ontwikkeld, die alle 

gebruik maken van de harmonische resonantie van microbellen tijdens aanstralen met 

ultrageluid. Deze modaliteiten worden onderverdeeld in die met een hoge (intermittent) en 

met een lage (real-time, voor beoordeling van perfusie en functie tegelijkertijd) 

geluidsintensiteit. Beide technieken kunnen worden gebruikt voor (semi-)quantificatie van de 



myocardiale perfusie. Bij mensen is alleen quantificatie van myocardiale perfusie d.m.v. real-

time MCE vergeleken met de gouden standaard, positron emissie tomografie, waarbij een 

goede correlatie werd gezien. 

Bij patiënten met stabiel coronairlijden wordt het opsporen van een significante 

kransslagadervernauwing op dit moment verricht d.m.v. cardiale scintigrafie (SPECT) of 

dobutamine stress echocardiografie (DSE). Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat 

de overeenkomst tussen deze technieken en MCE hoog is (65-92%). Een vergelijking van 

deze verschillende onderzoeken, waarbij het coronairangiogram als referentie diende, leert dat 

voor het opsporen van significant coronairlijden, de sensitiviteit van MCE hoger is dan die 

van SPECT/DSE (85% versus 71%, p<0.001), met een vergelijkbare specificiteit (74% versus 

71%, p=ns).  

MCE blijkt ook een hoge sensitiviteit (82%) te hebben voor het detecteren van een verlaagde 

myocardiale perfusie bij patienten met instabiel ischemisch hartlijden, en kan hierdoor ook 

een rol spelen bij het diagnosticeren van het acuut coronair syndroom.  

Naast een belangrijke diagnostische functie, heeft MCE ook een prognostische functie. Bij 

patienten die een acuut myocardinfarct hebben doorgemaakt, definieert MCE nauwkeurig het 

gebied met (in)adequate reperfusie, wat een voorspeller is van functioneel herstel (de 

sensitiviteit van MCE voor het opsporen van functioneel herstel bij follow up is 81%) en 

dood. Naast diagnostische waarde, heeft MCE dus ook belangrijke prognostische waarde. 

Gezien de eenvoudige praktische uitvoering van dit onderzoek, heeft MCE groot potentieel 

voor de routinematige patiëntenzorg.  

 

Hoofdstuk 4.2. Eerder onderzoek bestudeerde de voorspellende waarde van MCE in rust voor 

het herstel van functie na het optreden van een hartinfarct. Aangezien vasodilatoire stress 

mogelijk het opsporen van residuele microvasculaire functie en collaterale bloedstroom 

vergemakkelijkt, is het doel van dit onderzoek de waarde te bepalen van adenosine stress 

MCE voor het voorspellen van functioneel herstel en het schatten van de grootte van de 

hartschade in de subacute fase van het hartinfarct. Vijfentwintig patiënten ondergingen real-

time MCE in rust en tijdens adenosine stress. De residuele myocardiale perfusie gemeten met 

MCE in rust en adenosine correleerde significant met de residuele ST-elevatie direct na 

recanalisatie (r=0.86, p<0.01, versus r=0.66, p<0.01 respectievelijk), en met de grootte van de 

enzymatisch hartschade, peak CK-MB (r=0.76, p<0.01 versus r=0.85, p<0.01 respectievelijk). 

De sensitiviteit voor het detecteren van herstel van functie was hoger tijdens adenosine dan 

tijdens rust, (97% versus 88%), met een gelijke specificiteit. Alle patiënten verdroegen het 



adenosine onderzoek goed. Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat adenosine stress MCE 

een veilig en klinisch toepasbaar onderzoek is voor het opsporen van herstel van functie in de 

subacute fase van het hartinfarct, met toegevoegde waarde t.o.v. het MCE rust onderzoek. 

 

Hoofdstuk 5.1. In dit hoofdstuk, worden de interacties tussen ultrageluid, microbellen, en 

levende cellen onderzocht, evenals hieruitvolgende bioeffecten. Specifiek wordt onderzocht 

of waterstofperoxide (H2O2) betrokken is bij kortstondige verhoogde permeabiliteit van 

cellmembranen in vitro, na blootstelling van cellen aan ultrageluid in de aanwezigheid van 

microbellen, door de productie van H2O2 en de Ca2+ influx te meten. 

In de aan- en afwezigheid van microbellen (SonoVueTM), werden H9c2-cellen met ultrageluid 

aangestraald met een frequentie van 1.8 MHz en een mechanische index (MI) van 0.1 of 0.5 

gedurende 10 seconden. Dit werd elke minuut herhaald, gedurende 5 minuten. De productie 

van H2O2 werd intracellulair gemeten met CM-H2DCFDA. Celmembraanpermeabiliteit werd 

onderzocht door real-time metingen van intracellulair Ca2+ met Fluo-4 d.m.v. ‘live-cell 

fluorescentie microscopie’.  

Ultrageluid, in de aan- en afwezigheid van microbellen, veroorzaakte een significante stijging 

in intracellulair H2O2 bij een MI 0.1 van 50% en bij een MI 0.5 van 110% vergeleken met 

controle (p<0.001). De intracellulaire Ca2–concentratie neemt toe bij zowel MI 0.1 en 0.5 in 

de aanwezigheid van microbellen. Deze stijging werd niet waargenomen in bij afwezigheid 

van extracellulair calcium. In de aanwezigheid van een H2O2-scavenger, catalase, werd de 

influx van Ca2+ geblokkeerd bij MI 0.1 (p<0.01) en verminderd met 50% bij MI 0.5 

(p<0.001). De vitaliteit van cellen veranderde niet significant, tot 24 uur na 

ultrageluidblootstelling. De resultaten van dit onderzoek wijzen op een rol van H2O2 bij de 

kortstondige permeabilisatie van de celmembraan die geïnduceerd wordt door ultrageluid-

aangestraalde microbellen. 

 

Hoofdstuk 5.2. bevat een overzichtsverhaal over virale en niet-virale technieken die gebruikt 

wordt voor gentherapie, met speciale aandacht voor het gebruik van 

ultrageluidcontrastmiddelen. Hoewel gentherapie waarschijnlijk een belangrijke toekomstige 

behandeling wordt voor een variëteit aan aandoeningen, worden het verrichten van klinische 

trials in dit onderzoeksgebied geremd door de trage ontwikkeling van een veilige en efficiënte 

manier om genen in het lichaam op de plaats van bestemming te krijgen. De belangrijkste 

virale vectoren zijn retrovirale, lentivirale, adenovirale, en adeno-gelijkende virale vectoren. 

Niet virale technieken omvatten ondermeer micro-injectie, de ‘gene-gun’, magnetofectie, 



micellen, liposomen en electroporatie. Deze huidige technieken zijn over het algemeen matig 

efficiënt, waarbij de laatste jaren ook de veiligheid van virale vectoren wordt betwijfeld. 

Ultrageluidcontrast is veilig, inert, en bestaat uit microbellen die puur intravasculair blijven. 

De chemische samenstelling maakt het mogelijk medicatie, genen en liganden in op op de 

microbel te binden. Dat laatste kan worden gebruikt om microbellen gericht naar een bepaald 

type weefsel te sturen. Gelocaliseerde destructie van microbellen door ultrageluid kan zo 

leiden tot locale afgifte van een specifiek gen in het weefsel van bestemming.  De resultaten 

van verscheidene studies wekken de verwachting dat microbellen in dit onderzoeksgebied een 

belangrijke rol kunnen spelen. 

 


