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In de afgelopen tientallen jaren heeft de echo zich ontwikkeld tot een ruim beschikbaar en 

makkelijk toepasbaar diagnosticum voor de dagelijkse klinische praktijk. De introductie 

microbellen heeft de diagnostische waarde verder doen toenemen. Niet lang na deze 

introductie werd ook onderzoek gedaan naar de potentiële therapeutische toepassing van 

contrast echo op het gebied van thrombus oplossing. 

Het doel van het gepresenteerde onderzoek in dit proefschift was het evalueren van potentiële 

nieuwe diagnostische toepassingen van contrast echo, alsmede nieuwe therapeutisch 

toepassingen van contrast echo in een multi disciplinaire setting.  

In het kader hiervan werd het proefschrift verdeeld in drie delen. Het eerste deel richtte zich 

op de diagnostische toepassing van contrast echo op het gebied van de cardiologie en 

anesthesie. Het tweede en derde deel van dit proefschrift omvatte het translationele onderzoek 

naar de therapeutische toepassing van contrast echo op cardiovasculair gebied. Met de focus 

van het tweede deel gericht op in vivo studies en het derde deel op klinische studies. 

In deel 1, gaf hoofdstuk 2 een overzicht van de diagnostische toepassing van contrast echo 

met betrekking tot de kwantitatieve beoordeling van myocardiale perfusie in de perioperatieve 

setting. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat microbellen de bloed compartimenten van 

het hart significant beter in beeld brachten tijdens echo en dat contrast echo daarmee een 

snelle en veilige techniek is met toegevoegde klinische waarde. Hiermee werd het ok mogelijk 

om de myocardiale perfusie zowel kwantitatief als kwalitatief te beoordelen. Deze laatste 

methode is bewezen accuraat en kan daarmee een krachtig, niet-invasief middel blijken te zijn, 

waarmee het effect van anesthesie, chirurgische procedures en andere perioperatieve 

factoren op de myocardiale perfusie kan worden beoordeeld. In hoofdstuk 3 werd het effect 

van algemene anesthesie op de myocardiale perfusie in gezonde patiënten gemeten met 

behulp van deze kwantitatieve myocardiale perfusie metingen. De resultaten liet zien dat 

ondanks een vermindering van het myocardiale bloed volume in rust, de myocardiale perfusie 

onaangedaan bleef tijdens anesthesie met behulp van sevofluraan. Daarnaast werd gezien 

dat de hyperemische myocardiale bloedstroming verminderde tijdens anesthesie, 

vermoedelijk veroorzaakt door een verminderde perfusiedruk. Tot slot resulteerde 

sympatische stimulatie tijdens anesthesie in éénzelfde toename van de myocardiale 

bloedstroom in vergelijking met baseline. Het dient nog verder onderzocht te worden of deze 

waargenomen veranderingen het directe effect is van sevofluraan op de myocardiale 

vasculatuur of een gevolg van indirecte hemodynamische veranderingen.  

In het tweede deel van deze thesis werden de resultaten van de studies besproken die 

onderzoek deden naar de therapeutische toepassing van contrast echo op het gebied van 

arteriële trombose in varkensmodellen. In hoofdstuk 4 werd onderzoek gedaan bij 2 

varkensmodellen, een normaal en een atherosclerotisch model, waarin een acuut ST elevatie 

myocardinfarct werd gerealiseerd door het creëren van een coronaire trombose. Vervolgens 
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werd het effect van hoge mechanische index contrast echo op zowel de microvasculaire flow 

als de epicardiale recanalisatie beoordeeld. Hieruit bleek dat de gericht toegepast hoge 

mechanische index impulsen de microvasculaire flow verbeterde in de segmenten rondom het 

infarct, onafhankelijk van epicardiale recanalisatie. In de het atherosclerotische model met 

onderliggende plaques werd een grotere reductie van perfusie defect formaat gevonden en 

een toegenomen epicardiale recanalisatie. Tevens werd geconcludeerd dat de toepassing van 

een 3D echo probe ook praktische voordelen had, daar het in 1 keer het hele infarct gebied 

kon behandelen zonder manipulatie. In hoofdstuk 5 werd de opzet van een nieuw 

varkensmodel gepresenteerd, waarin acute perifere occlusie was gecreëerd en de 

behandeling met contrast echo werd geëvalueerd. Gedurende dit onderzoek ondervonden we 

forse anaphylactische reacties in het varkensmodel op de lipide schil van de microbel. Dit 

resulteerde in aanbevelingen met betrekking tot de voorbehandeling van deze varkens in dit 

model voor toediening van lipide microbellen. Die voorbehandeling bestond uit 

methylprednisolon intraveneus, indomethacine rectaal en aspirine intraveneus. Na de 

implementatie van dit protocol ontstonden er geen anaphylactische reacties meer in de overige 

behandelde varkens. De resultaten van contrast echo bovenop standaard trombolytische 

therapie in acute perifere arteriële occlusies in dit varkensmodel werden besproken in 

hoofdstuk 6. Hier werd beschreven dat de toepassing van contrast echo bovenop standaard 

trombolytische therapie in de vorm van Urokinase, leidde tot een significante reductie van het 

trombus gewicht. Tevens was er binnen 3 uur na de behandeling de neiging tot verbetering in 

zowel iliacale bloedstroming, microcirculatie en arteriële bloeddrukken van de behandelde 

poot. Daarbovenop, werden ook geen hemorragische complicaties waargenomen tijdens dit 

onderzoek. Het werd dan ook geconcludeerd dat contrast echo de potentie heeft om de 

trombolytische therapie welke wordt toegepast in perifere arteriële occlusies verder te doen 

verbeteren en dat deze resultaten aanleiding geven tot aanvullende prospectieve studies in 

patiënten met arteriële occlusies. 

De studies die de therapeutische toepassing van contrast echo in de kliniek onderzochten 

werden besproken in deel 3. Hoofdstuk 7 betrof een beschrijving van de rationale en opzet 

van de Sonolyse studie. Het betrof wereldwijd de eerste studie waarbij het effect van contrast 

echo bovenop trombolyse op de epicardiale recanalisatie werd beoordeeld in patiënten met 

ST elevatie myocard infarct. De resultaten van deze studie werden besproken in hoofdstuk 8. 

Hierin werd aangetoond dat het studie protocol veilig en uitvoerbaar was en dat de resultaten 

aanleiding gaven tot verder inclusie van patiënten. Positieve toekomstige resultaten zouden 

dan weer een aanzet zijn tot technische innovaties om deze vorm van behandeling in de 

ambulance of op de eerste harthulp waar geen directe percutane coronair interventie direct 

beschikbaar is te kunnen implementeren zodat er potentieel eerder recanalisatie optreed met 

kleinere infarcten als gevolg. Hoofdstuk 9 betrof een kritische beoordeling van de huidige 
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literatuur met betrekking tot de therapeutische toepassing van contrast echo. Hierin werd 

aangetoond dat er al veel onderzoek is verricht wat aantoont dat contrast echo een versterkend 

effect heeft op trombolyse. Hoewel het exacte mechanisme hiervan nog dient te worden 

opgehelderd is het al wel aangetoond dat de destructie van microbellen onder in vloed van 

echo lokale bio-effecten veroorzaakt welke resulteren in versterkte trombolyse. Dierproeven 

hebben ook aangetoond dat ondanks afwezigheid van epicardiale recanalisatie, de perifere 

perfusie in het risico gebied verbeterd, dit impliceert dat er microvasculaire effecten optreden 

die onafhankelijk zijn van vasculaire stroming en obstructie. Dit zou mogelijk verklaard kunnen 

worden door cavitatie-geïnduceerde activatie welke leidt tot een verlengde toename in 

stikstofoxide (NO) productie welke een positieve invloed heeft op de onbalans tussen NO en 

superoxide productie en daarmee op de inflammatoire respons. Pulse duur van de echo bleek 

daarbij ook een belangrijke rol te spelen in de potentiële effecten en bijwerkingen. Er werd dan 

ook geconcludeerd dat er ook verder onderzoek is gerechtvaardigd naar de therapeutische 

toepassing van contrast echo in patiënten met microvasculaire obstructie na succesvolle 

PCI’s. Tevens werd beschreven dat hoge-intensiteit echo een potentieel effect heeft op 

trombus oplossing. Echter is dit in het verleden niet verder onderzocht vanwege het invasieve 

karakter. Recente technische ontwikkeling hebben het evenwel mogelijk gemaakt om hoge-

intensiteit echo toe te passen op een niet-invasieve manier. Preklinisch onderzoek toonde aan 

dat lokale toepassing van hoge-intensiteit echo in ischemische gebieden resulteerden in lokale 

coronaire neovascularisatie en daarmee potentieel tot een reductie in ischemie en symptomen 

zou kunnen leiden bij patiënten met refractaire angina pectoris. In hoofdstuk 10 werden de 

resultaten van de shockwave studie beschreven. Deze studie toonde aan dat lokale 

toepassing van hoge-intensiteit echo (shockwave therapie) tot verbetering van functionele 

NYHA klasse en afname van nitroglycerine gebruik leidde in onze groep patiënten. Tevens 

werd er een cardiale MRI verricht ter beoordeling van ischemie en kwantitatieve meting van 

myocardiale perfusie. Ondanks verbetering in klachtenpatroon trad er geen verbetering op ten 

aanzien van ischemie en myocardiale perfusie. Het werkingsmechanisme van shockwave 

therapie dient dan ook nog verder onderzocht te worden.  

Samenvattend beschrijft het werk in dit proefschrift de diagnostische en therapeutische 

toepassing van contrast echo in cardiovasculaire aandoeningen. Het toonde aan dat 

diagnostisch contrast echo een uitstekende instrument is om myocardiale perfusie aan het bed 

te kunnen meten. Dit opent de mogelijkheid om toekomstige studies naar het effect van 

anesthesie, chirurgische procedures en ander peri operatieve factoren op de myocardiale 

perfusie te kunnen meten. Daarnaast lieten preklinische en klinische studie zien dat de 

toepassing van contrast echo naast trombolyse een versterkend effect had op trombus 

dissolutie. Dit effect werd op zowel microvasculair als macrovasculair niveau aangetoond. De 

resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot verdere evaluatie van de therapeutische 
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potentie van contrast echo en de optimale instellingen. Aanvullende technische ontwikkelingen 

dienen ook te worden onderzocht om contrast echo tot een makkelijk toepasbare behandeling 

te maken. 
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