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Samenvatting  

In dit proefschrift worden de gevolgen van het linkerbundeltak blok (LBTB) op het 

functioneren van de hartspier beschreven. Met behulp van 3D echocardiografie 

(RT3DE), tissue Doppler echocardiografie (TDI) en cardiovasculaire “magnetic 

resonance imaging” (CMR) worden de effecten van het LBTB op het 

contractiepatroon en vooral de contractie ongelijkheid, ook wel de mechanische 

dissynchronie, beschreven. Verder worden de gevolgen van het LBTB op de functie 

en de afmetingen van de rechter ventrikel (RV) beschreven, wordt de relatie tussen 

de acute hemodynamische effecten van biventriculair pacen en de aanwezigheid van 

RT3DE gemeten mechanische dissynchronie beschreven en wordt de relatie tussen 

met TDI gemeten mechanische dissynchronie en met behulp van RT3DE gemeten 

mechanische dissynchronie beschreven. Tenslotte worden RT3DE afgeleide 

regionale volume-tijd curven vergeleken met de CMR afgeleide circumferentiële 

strain curven en wordt hun overeenkomst in het bepalen van mechanische 

dissynchronie beschreven. 

 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de op dit moment meest relevante 

literatuur met betrekking tot het LBTB en de manieren waarop mechanische 

dissynchronie kan worden gemeten. Het LBTB is een uiting van een abnormale 

geleiding van de hartspier, het is gerelateerd met mechanische dissynchronie en het 

wordt geassocieerd met hypertensie en coronarialijden. Een verbetering van de 

manier waarop mechanische dissynchronie van de linker ventrikel (LV) kan worden 

gemeten is belangrijk omdat het aantal patiënten met een LBTB en hartfalen 

toeneemt. In dit hoofdstuk worden verschillende technieken beschreven waarmee 

mechanische dissynchronie in het algemeen en bij mensen met een LBTB in het 

bijzonder kan worden gedetecteerd en gekwantificeerd. Technieken die worden 

besproken zijn: TDI, "strain(rate) imaging" en "tissue tracking". Er blijkt een grote 

variëteit aan mechanische activatie patronen te zijn gezien in LBTB patiënten 

waarvan de meerderheid bekend is met hartfalen. RT3DE blijkt de mogelijkheid te 

hebben om tot nu toe onbekende informatie over regionale contractie van de 

hartspier te meten. Met zogenaamde LV “casts” (afgietsels) kunnen volume-tijd 

curven worden geproduceerd waarmee snel en nauwkeurig de spatiële verdeling van 

de mechanische dissynchronie kan worden geprojecteerd op zogenaamde “bull’s eye 

plots”. Tenslotte worden de mogelijkheden van detectie en kwantificatie van 



mechanische dissynchronie met CMR besproken. Met behulp van CMR blijkt het 

mogelijk te zijn om met een hoge temporele resolutie mechanische dissynchronie te 

kwantificeren. 

De gevolgen van de aanwezigheid van een LBTB op het functioneren van de 

hartspier zijn groot en gevarieerd, een mogelijke aantasting van het functioneren van 

het myocard bij de aanwezigheid van een LBTB lijkt hierin een rol te spelen. De 

ontwikkeling van nieuwe afbeeldingtechnieken heeft tot nieuwe inzichten ten aanzien 

van het functioneren van de hartspier in aanwezigheid van een LBTB geleid en zal 

ook tot nieuwe inzichten leiden. Toekomstige studies zullen daarom ook nodig zijn 

om hieraan bij te dragen. 

 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden met behulp van RT3DE, de gevolgen van 

het LBTB op het globale functioneren van de hartspier en de mechanische 

dissynchronie weergegeven. In 22 asypmtomatische LBTB patiënten, 16 gezonde 

vrijwilligers en 23 patiënten met symptomatisch hartfalen in combinatie met een 

LBTB werd een RT3DE onderzoek verricht. De globale LV functie en de Systolische 

dissynchronie Index (SDI) werden gemeten. Ook werd de aan- of afwezigheid van 

symptomatisch hartfalen en de mate van mechanische dissynchronie onderzocht. 

Gezonde vrijwilligers bleken de hoogste ejectie fractie te hebben, gevolgd door 

patiënten met een asymptomatische LBTB. Patiënten met symptomatisch hartfalen 

en een LBTB hadden een slechte LV ejectie fractie. Verder bleek dat de 

mechanische dissynchronie, weergegeven door de SDI, in asymptomatische LBTB 

patiënten iets hoger was dan de SDI van gezonde vrijwilligers. Patiënten met een 

symptomatisch LBTB, oftewel de patiënten met hartfalen, hadden de hoogste SDI, 

het verschil met de twee andere groepen was significant. De afkapwaarde van SDI 

voor de aan- of afwezigheid van symptomen van hartfalen was SDI= 10.8%. 

 

In Hoofdstuk 3 worden RV dimensies en RV functie in asymptomatische LBTB 

patiënten, zonder coronarialijden, hypertensie en kleplijden beschreven. De 

hypothese van de studie was dat een geïsoleerde aanwezigheid, d.w.z. geen verdere 

cardiale ziekte, van een LBTB een uiting zou kunnen zijn van een idiopatische 

cardiomyopathie die beide ventrikels aantast. Daarom werden 15 asymptomatische 

LBBB patiënten, 15 gezonde vrijwilligers en 15 patiënten met een idiopatisch 

gedilateerde cardiomyopathie en een LBTB geïncludeerd en bestudeerd. Voor 



analyse van de RV dimensies werden de RV lange as, de tricuspide klep annulus 

diameter gemeten. Voor de RV functie werden de "tricuspid annular plane systolic 

excursion" (TAPSE) en de piek-systolische snelheid van de RV vrije wand ter hoogte 

van de annulus (Sm) gemeten. Voor een analyse van de RV drukken, werden de 

tricuspide regurgitatie snelheden (peak TR jets) gemeten. 

Rechter ventrikel dimensies van asymptomatische LBTB patiënten en gezonde 

vrijwilligers waren vergelijkbaar. Ook de RV functie was vergelijkbaar tussen 

asymptomatische LBTB patiënten en gezonde vrijwilligers. In idiopatisch gedilateerde 

cardiomyopathie patiënten met een LBTB bleek de RV functie significant 

gereduceerd te zijn. Wanneer de drie groepen gecombineerd werden, werd een 

significante, omgekeerde relatie tussen de hoogte van de RV drukken en de RV 

functie gevonden. 

De conclusie was dat in patiënten met een asymptomatisch LBTB, RV dimensies en 

RV functie vergelijkbaar zijn met die van gezonde vrijwilligers. Bovendien bleek dat 

de RV disfunctie toch meer een gevolg was van toegenomen RV belasting als gevolg 

van linkszijdig hartfalen dan van de aanwezigheid van een gegeneraliseerde 

cardiomyopathie die beide ventrikels aantast. Het lijkt dan ook niet noodzakelijk om in 

asymptomatische LBTB patiënten, RV functie parameters te analyseren, ten einde 

een eventueel aanwezige cardiomyopathie in een vroeg stadium te kunnen 

detecteren en behandelen.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik van de mogelijkheden van CMR om de gevolgen 

van het LBTB in patiënten met verschillende niveaus van hartfalen weer te gegeven. 

In 12 LBTB patiënten met hartfalen, 4 patiënten met een geïsoleerd LBTB en 4 

gezonde controles werd met behulp van CMR gekeken naar LV remodelering, 

mechanische dissynchronie, functionele mitralisklep regurgitatie (FMR) en 

vervorming van het mitralisklep apparaat (MVA). Cardiovasculaire magnetic 

resonance imaging "tissue tagging" werd gebruikt om het verschil in begin van 

contractie tussen het septum en de laterale wand te meten en om de "coëfficiënt of 

circumferential strain variation" te meten, als maat voor mechanische dissynchronie. 

Het LV einddiastolische volume en het LV eindsystolische volume waren het grootst 

in patiënten met hartfalen en een LBTB. In vergelijking met de controle groep was in 

patiënten met een geïsoleerd LBTB was het LV eindsystolische volume iets groter en 

was de ejectie fractie iets lager. Tussen beide LBTB groepen waren de QRS-duur, de 



tijd tussen begin van de contractie van het septum en de laterale wand vergelijkbaar, 

echter de circumferentiële strain variatie was groter in de LBTB patiënten met 

hartfalen (98 ± 45% versus 40 ± 4%, p<0.05). Het zogenaamde MVA-“tenting” en 

FMR waren aanwezig in beide LBTB groepen en was afwezig in de controle groep.  

Met andere woorden, de aanwezigheid van een LBTB in asymptomatische patiënten 

gaat gepaard met mechanische dissynchronie en vervorming van het MVA en leek te 

zijn geassocieerd met LV remodelering. Wanneer deze afwijkingen zijn aangetoond, 

dan zou het verstandig kunnen zijn om ook al in patiënten met een geïsoleerd LBTB 

regelmatig controles met behulp van CMR uit te voeren, ten einde op tijd te kunnen 

starten met therapeutische ondersteuning.  

 

In Hoofdstuk 5 wordt de toepasbaarheid van met RT3DE gemeten mechanische 

dissynchronie ten aan zien het voorspellen van een respons op biventriculair pacen 

beschreven. Als maat van respons werd de invasief gemeten maximale snelheid van 

drukstijging in de LV tijdens het pacen (dP/dtmax) gebruikt.  

 Zeventien patiënten met hartfalen en een ischemische cardiomyopathie, met een 

gemiddelde QRS-duur van 136 ± 32 ms, bestaande uit zowel LBTB als niet-LBTB 

patiënten, ondergingen een RT3DE onderzoek en biventriculair pacen. Met de 

RT3DE postprocessing software, zoals beschreven in Hoofdstuk 3, werd informatie 

over de globale LV functie en SDI van 17 LV segmenten (SDI17, %), als weergave 

van de mechanische dissynchronie, verzameld. Tijdens biventriculair pacen, werd de 

procentuele verandering van dP/dtmax ten opzichte van de situatie tijdens niet-pacen, 

∆ dP/dtmax, invasief gemeten met behulp van conductantie katheters. De LV ejectie 

fractie was 31 ± 10%, SDI17 was 10.2 ± 4.2% en de procentuele ∆ dP/dtmax tijdens 

het biventriculaire pacen was 14.5 ± 12.4%. Tussen SDI17 en procentuele dP/dtmax en 

tussen QRS-duur en procentuele dP/dtmax, werd een significante correlatie gevonden.  

Mechanische dissynchronie zoals die gemeten werd met behulp van RT3DE 

vertoonde een goede correlatie met de invasief gemeten acute hemodynamische 

respons op biventriculair pacen, in patiënten met een symptomatisch gedilateerde 

cardiomyopathie. Toekomstige studies zullen nodig zijn om de klinische 

toepasbaarheid van RT3DE te kunnen bevestigen, ten aanzien van het identificeren 

van patiënten die een respons op biventriculair pacen zullen hebben. 

 



Hoofdstuk 6 vergelijkt de mechanische dissynchronie zoals die gemeten kan worden 

met TDI met de mechanische dissynchronie zoals die gemeten kan worden met 

RT3DE. De hypothese van deze studie was dat in patiënten met een grote 

verscheidenheid aan LV ejectie fracties, TDI gelijkwaardig was aan RT3DE om de 

aanwezigheid van mechanische dissynchronie mee aan te tonen en te kwantificeren 

in het algemeen en wanneer de parameters gecorrigeerd worden voor de 

hartfrequentie in het bijzonder. Daartoe werden TDI en RT3DE opnames gemaakt in 

100 patiënten. Met behulp van TDI werd de standaard deviatie van tijd-tot-piek 

systolische snelheid van 12 segmenten van het LV myocard berekend (TDI-SDI). Met 

behulp van RT3DE werd de standaard deviatie van de tijd van het begin van het 

QRS- complex tot het minimale volume van 12 van 16 LV subvolumes berekend 

(RT3DE-SDI).  

Een adequate analyse en vergelijking van TDI en RT3DE was mogelijk in 90 

patiënten. Mechanische dissynchronie kon met TDI significant vaker worden 

aangetoond dan met RT3DE. Tussen TDI-SDI en RT3DE-SDI van 12 LV segmenten 

en tussen TDI-SDI en RT3DE-SDI van 16 LV segmenten, werden significante 

correlaties gevonden. Wanneer de correctie voor hartfrequentie werd toegepast, 

verbeterden deze correlaties licht.  

Hoewel TDI en RT3DE afgeleide mechanische dissynchronie indexen een goede 

correlatie vertoonden, waren er toch opvallende verschillen tussen beide technieken 

waarneembaar met betrekking tot het bepalen van de aanwezigheid van 

mechanische dissynchronie. 

 

In Hoofdstuk 7 worden in kandidaten voor cardiale resynchronisatie therapie, 

regionale LV volume curven, afgeleid van RT3DE, vergeleken met LV 

circumferentiële strain curven, afgeleid van CMR. 

In 21 patiënten met chronisch hartfalen werden achtereenvolgens RT3DE en CMR 

opnames gemaakt. Met behulp van postprocessing software werden van RT3DE 

opnames regionale volume curven berekend, zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Van 

CMR opnames werden de regionale circumferentiële strain curven berekend. 

Crosscorrelaties met "time-lags" van 1% van de hartcyclus werden gemaakt, om de 

curven in de corresponderende LV segmenten en om septale-tot-laterale 

contractievertragingen (weergegeven in percentage van de hartcyclus) te kunnen 

vergelijken tussen de twee afbeeldingtechnieken. De CMR “delayed contrast 



enhancement” werd gebruikt om littekenweefsel te kunnen detecteren. De relatie 

tussen de locatie van het “delayed contrast enhancement” en de crossrelatie werd 

geanalyseerd. 

Tussen de R3DE en CMR afgeleide curven werden hoge correlaties gevonden, maar 

ook werden er regionale verschillen tussen de beide afbeeldingtechnieken gevonden. 

In het septum ontstond de volume curve eerder dan de strain curve (p = NS) terwijl in 

de laterale wand de volume curve eerder ontstond (p <0.01). Verder was er een niet 

significante discrepantie van de septale-tot-laterale contractievertraging tussen de 

beide afbeeldingtechnieken. De aanwezigheid van “delayed contrast enhancement” 

was niet van invloed op de crosscorrelatie. 

Er werden dus hoge crosscorrelaties gevonden tussen de RT3DE volume curven en 

de CMR circumferentiële strain curven. Maar in segmenten met abnormale strain 

curven traden regionale verschillen op in contractievertraging, hierdoor zou de 

vergelijking van beide afbeeldingtechnieken bemoeilijkt kunnen worden. 

 

In Hoofdstuk 8 worden de principes van ventriculaire mechanische dissynchronie en 

de acute en chronische gevolgen van cardiale resynchronisatie therapie op de 

systolische functie, het cardiale metabolisme en andere klinische parameters 

besproken. Een LBTB kan optreden in een derde van de patiëntenpopulatie met 

hartfalen en gaat dan meestal gepaard met een slechte prognose als gevolg van 

effecten van het dissynchrone contractie patroon dat optreedt in het al falende hart. 

Het gelijktijdig, simultaan pacen van het inter-ventriculaire septum, vaak de RV apex 

en de LV vrije wand, het biventriculair pacen, kan gedeeltelijk de ventriculaire 

synchronie herstellen, of te wel resynchroniseren. Cardiale resynchronisatie therapie 

(CRT) kan leiden tot een acute verbetering van de cardiale functie, het kan LV 

remodelering ongedaan maken en uiteindelijk resulteren in een verbetering van de 

kwaliteit van leven en afname van de morbiditeit. De effecten van CRT op mortaliteit 

zijn nog niet geheel duidelijk. De respons op CRT is wisselend, het verschil tussen 

elektrische dissynchronie (verbreed QRS-complex) en mechanische dissynchronie 

kan primair verantwoordelijk zijn voor het feit dat 20-30% van de patiënten geen 

respons vertoont op CRT. Afbeeldingtechnieken zoals (3D) echocardiografie en CMR 

kunnen nauwkeurig de mechanische activatie sequentie van de hartspier weergeven. 

Daarom zijn deze technieken waardevol in het identificeren van patiënten met 

mechanische dissynchronie die zeer waarschijnlijk zullen responderen op CRT. Tot 



op heden voldoet nog maar 10% van de patiënten met matig-ernstig hartfalen aan de 

huidige criteria voor het ondergaan van CRT. 

 

Conclusies 

Het LBTB heeft een duidelijke invloed op globale en regionale LV functie en 

mechanische dissynchronie. Het is dan ook niet verrassend dat een groot aantal 

hartfalen patiënten een LBTB heeft. De gevolgen van een LBTB kunnen goed 

worden weergegeven met behulp van RT3DE.  

Met behulp van RT3DE analyses van asymptomatische LBTB patiënten, gezonde 

vrijwilligers en symptomatische hartfalen patiënten met een LBTB, allen van 

vergelijkbare leeftijd, bleek dat de globale LV functie van asymptomatische LBTB 

patiënten al was aangetast wanneer gekeken werd naar de toename van 

mechanische dissynchronie, echter het verschil met gezonde vrijwilligers was niet 

significant. Patiënten met symptomatisch hartfalen en een LBTB hadden een ernstig 

aangetaste LV functie en toegenomen mechanische dysssynchronie. De hoeveelheid 

mechanische dissynchronie leek overeen te komen met de aanwezigheid van 

symptomen van hartfalen.  

In asymptomatische LBTB patiënten kwamen RV dimensies en RV functie overeen 

met die van gezonde vrijwilligers. In patiënten met een idiopathisch gedilateerde 

cardiomyopathie, in combinatie met symptomatisch hartfalen en een LBTB, werd als 

gevolg van veranderde belasting van de RV, vaak een RV disfunctie gezien. De RV 

disfunctie was dan zeer waarschijnlijk meer een gevolg van linkszijdig hartfalen bij 

een LBTB, dan van een gegeneraliseerde cardiomyopathie. Het screenen van RV 

functie parameters in asymptomatische LBTB patiënten om een eventuele 

cardiomyopathie op te sporen zou dan ook niet noodzakelijk te hoeven zijn. 

Met behulp van CMR werd aangetoond dat een LBTB in asymptomatische patiënten 

gerelateerd was aan mechanische dissynchronie en vervorming van het MVA en 

geassocieerd was met LV remodelering. 

Als relatief nieuwe afbeeldingtechniek liet RT3DE zien dat mechanische 

dissynchronie goed correleerde met invasief gemeten hemodynamische respons op 

biventriculair pacen in patiënten met een symptomatische, voornamelijk idiopathisch 

gedilateerde cardiomyopathie. Verder onderzoek met RT3DE om uit vinden welke 

patiënten precies kunnen worden geïdentificeerd als responder van CRT zal nodig 

zijn, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend. 



Wanneer RT3DE vergeleken werd met TDI op het gebied van mechanische 

dissynchronie, dan bleken de mechanische dissynchronie indexen van beide 

afbeeldingtechnieken goed te correleren in hartpatiënten met verschillende LV ejectie 

fracties en verschillende oorzaken van de cardiomyopathie. Er werden echter 

opvallende verschillen tussen RT3DE en TDI gevonden ten aanzien van de detectie 

van de aanwezigheid van mechanische dissynchronie boven eerder gedefinieerde 

afkapwaardes. Dit heeft tot gevolg dat verder onderzoek nodig zal zijn om de 

klinische toepasbaarheid van RT3DE en ook TDI te verbeteren. 

Tussen CMR afgeleide regionale circumferentiële strain en RT3DE afgeleide 

regionale LV volumes, werden hoge crossrelaties gevonden. Maar regionale 

verschillen in tijd ten aan zien van het bereiken van de piek-systole tussen de 

verschillende technieken, die vooral kon worden toegeschreven aan de slechte 

correlatie tussen de regio’s met weinig of met positieve circumferentiële strain en de 

overeenkomstige regionale volume curven, leidde tot discrepanties in de kwantificatie 

van mechanische dissynchronie tussen beide technieken.  

In verschillende patiënten met een LBTB, werden verschillende niveaus van globaal 

en regionaal cardiaal disfunctioneren gevonden. Een van de meest veelbelovende 

afbeeldingtechnieken waarmee dat is vast te leggen is RT3DE. Het is een 

afbeeldingtechniek die waardevol en behulpzaam is gebleken in het detecteren, 

kwantificeren en weergeven van globale en regionale LV functie en RT3DE heeft 

daarom ook de mogelijkheid in zich om op een betrouwbare manier een respons op 

CRT te voorspellen. 

 


