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SAMENVATTING

‘Ontsteking en hart- en vaatziekten: evaluatie met behulp van cardiovasculaire mag-
netische resonantie en histologie’

Ontsteking speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van veel hart- en vaatziekten, 
welke nog steeds één van de meest voorkomende oorzaken van overlijden wereldwijd zijn. 
De klinische uiting van ontsteking van hart en bloedvaten (zogenaamde cardiovasculaire 
ontsteking) kan heel wisselend zijn, variërend van geen klachten tot ernstig hartfalen of 
zelfs plotse hartdood. Door de verscheidenheid aan klachten die de ziekte kan geven is het 
diagnosticeren van cardiovasculaire ontsteking helaas moeilijk. Veelvoorkomende klachten 
zijn bijvoorbeeld pijn op de borst, benauwdheid, vermoeidheid en hartkloppingen. Dit 
zijn klachten die veel mensen weleens ervaren en ook kunnen passen bij andere hart- en 
vaatziekten. Daarom is het stellen van de diagnose op basis van het klachtenpatroon 
lastig. Diagnostische testen zoals een hartfilmpje (ECG), hartecho, hartkatheterisatie, 
of bloedtesten kunnen helpen om een aantal hart- en vaatziekten uit te sluiten, maar de 
gevonden bevindingen zijn in veel gevallen aspecifiek. Om de diagnose met zekerheid 
te kunnen stellen is het nodig om een stukje weefsel (biopt) te verkrijgen. Dit is een 
belastende ingreep voor de patiënt, die in zeldzame gevallen gepaard kan gaan met ernstige 
complicaties. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om een biopt af te nemen of kan dit slechts 
in beperkte mate. Dit maakt het monitoren van het ziekteproces en de ingestelde therapie 
lastig. Behalve met een hartspierbiopt kan de diagnose ook gesteld worden door middel van 
cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR). Echter, met de huidige CMR-technieken 
kan de diagnose alsnog gemist worden. Verder kan er met CMR alleen onderzocht worden 
of er sprake is van een ontsteking van de hartspier, en is het niet mogelijk om de oorzaak 
van die ontsteking te bepalen. Zolang de oorzaak van de ontsteking onbekend is, kan er 
geen gerichte therapie worden gestart. Om die reden zijn er nieuwe strategieën nodig 
waarmee de diagnose snel, veilig en eenvoudig gesteld kan worden.

Het doel van dit proefschrift was het verbeteren van de detectie, karakterisering, en stadië-
ring van cardiovasculaire ontsteking en zijn pathofysiologische eigenschappen. Dit hebben 
wij onderzocht in patiënten met verdenking op myocarditis, patiënten met ankyloserende 
spondylitis (ziekte van Bechterew), en patiënten met een acuut hartinfarct. 

Deel I Hartspierontsteking in patiënten met verdenking op myocarditis 

Myocarditis, letterlijk ontsteking van de hartspier, is een relatief zeldzame aandoening 
in de gehele bevolking, maar is niettemin één van de meest voorkomende oorzaken van 
plotse hartdood en hartfalen bij jongvolwassenen. Vaak wordt myocarditis door een virale 
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infectie veroorzaakt, ook wel virale myocarditis genaamd. Bij een virale myocarditis kan 
het hart schade ondervinden door het virus zelf, of doordat het virus een reactie van 
het afweersysteem uitlokt die tegen de eigen hartspier gericht is, een zogenaamde auto-
immuunreactie. Als deze ontsteking voor langere tijd aanhoudt, loopt de hartspier schade 
op die onomkeerbaar is. Het hart zal hierdoor verwijden en verminderd functioneren, een 
ziektebeeld dat gedilateerde cardiomyopathie wordt genoemd, met ernstig hartfalen tot 
gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de diagnose vroeg te stellen en preventief 
de aanhoudende ontsteking te behandelen voordat dit tot een gedilateerde cardiomyopathie 
leidt. Zoals hierboven genoemd, is ook het stellen van de diagnose virale myocarditis 
moeilijk doordat het een verscheidenheid aan klachten kan geven en omdat de diagnose 
vaak gemist wordt bij aanvullend onderzoek.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige diagnostische middelen die gebruikt kunnen 
worden om de diagnose myocarditis te stellen, waarbij de nadruk wordt gelegd op CMR en 
hartspierbiopsie. Hartspierbiopsie wordt veelal beschouwd als de gouden standaard voor het 
stellen van de diagnose. Oorspronkelijk was deze diagnose gebaseerd op de histologische 
Dallas criteria. Deze criteria vereisen de aanwezigheid van ontstekingsinfiltraten met 
bijkomende schade aan de hartspiercellen. Die ontstekingsinfiltraten werden gedetecteerd 
door gebruik te maken van een hematoxyline-eosinekleuring. Tegenwoordig zijn er 
gevoeligere kleuringen beschikbaar gebaseerd op immunohistochemie met antilichamen 
tegen CD3 (lymfocyten) en CD68 (macrofagen). Daarnaast kan polymerasekettingreactie 
(PCR) gebruikt worden om virale genomen (genetische materiaal) te detecteren in de 
hartspier als mogelijke verklaring van de myocarditis. Hoewel hartspierbiopsie een 
definitieve diagnose van myocarditis kan stellen, en ook de onderliggende oorzaak kan 
achterhalen, blijft zijn rol in de diagnostische opwerking van patiënten met een verdenking 
op myocarditis onzeker. Dit komt met name door de beperkingen en nadelen van een 
hartspierbiopsie, en omdat de meerderheid van de patiënten met myocarditis een goede 
prognose hebben. Behalve met een hartspierbiopt kan de diagnose myocarditis ook gesteld 
worden door middel van CMR met T2-gewogen opnames (vocht) en late contrastopnames 
(schade/litteken). Het voordeel hiervan is dat CMR niet-invasief is, in tegenstelling tot 
een hartspierbiopsie, en daardoor veilig en weinig belastend is voor de patiënt. Tevens 
kan CMR met cine beeldvorming de dimensie en functie van het hart bepalen, wat extra 
informatie geeft over de prognose. 

Desalniettemin blijft myocarditis een lastige diagnose. Daarom heeft de werkgroep van de 
European Society of Cardiology (ESC) een position statement gepubliceerd met een lijst 
criteria waaraan voldaan moet worden om tot een klinische diagnose van myocarditis te 
komen. Deze lijst criteria bevat een combinatie van klinische en diagnostische kenmerken, 
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waarbij er ten minste aan één klinisch en één diagnostisch criterium voldaan moet worden 
om tot de diagnose myocarditis te komen. Eén van deze diagnostische criteria is het 
aantreffen van oedeem en/of hartschade bij CMR-onderzoek. Hoewel CMR steeds vaker 
gebruikt wordt in de diagnostische opwerkingen van patiënten met een verdenking op een 
myocarditis, is het onduidelijk wat de toegevoegde waarde daarvan is binnen deze criteria. 
Hoofdstuk 3 richtte zich daarom op het onderzoeken van de diagnostische opbrengst van 
CMR in een grote klinische groep patiënten met een verdenking op acute myocarditis, en 
het bepalen van de toegevoegde waarde binnen de in 2013 gepubliceerde ESC position 
statement criteria (ESC-PSC). Dit hebben wij onderzocht in een retrospectief onderzoek 
met 303 klinische patiënten die verwezen waren voor CMR wegens verdenking op een acute 
myocarditis. Hieruit bleek dat CMR in ongeveer de helft van de patiënten een diagnose 
kon stellen. Daarnaast bleek dat CMR van toegevoegde waarde was in de ESC-PSC, door 
aan de ene kant de diagnose myocarditis uit te sluiten (meestal door een hartinfarct aan 
te tonen) en door aan de andere kant patiënten een hartkatheterisatie te besparen. Deze 
resultaten ondersteunen het belang van CMR in de diagnostische opwerking van patiënten 
met een verdenking op myocarditis. 

Hoewel CMR gebruikt kan worden om de diagnose myocarditis te bevestigen en om te 
differentiëren tussen andere aandoeningen, kan het niet de onderliggende oorzaak van 
de myocarditis achterhalen, hoewel dit wel van belang kan zijn voor de behandeling. Wij 
hebben eerder gevonden dat in patiënten die overleden zijn aan een virale myocarditis de 
ontsteking zich niet alleen in de hartspier bevindt, maar ook in de spier van het bovenbeen. 
Dit zou kunnen betekenen dat de beenspier een afspiegeling vormt van de hartspier in 
virale myocarditis. In hoofdstuk 4 hebben wij onderzocht of de diagnose myocarditis ook 
gesteld kan worden door middel van een biopt uit de bovenbeenspier. Vergeleken met 
hartspierbiopsie is een biopt uit de bovenbeenspier een relatief eenvoudige ingreep met 
weinig risico’s en weinig ongemak voor de patiënt. In een zogenaamde ‘proof-of-concept’ 
studie hebben we prospectief 8 patiënten met een bewezen myocarditis geïncludeerd en 
hierbij skeletspierbiopten afgenomen. In tegenstelling tot wat we verwacht hadden vonden 
we in deze biopten weinig ontstekingscellen en ook weinig ontstekings-cytokines. Echter, 
we vonden wel vaak virale genomen van Parvovirus B19 (PVB19) en Human herpesvirus 
6 (HHV6) in de skeletspierbiopten. Interessant genoeg worden deze virussen ook het 
vaakst aangetroffen in de hartspier van patiënten met een myocarditis. Gezien de grote 
gelijkenis in virussen zou een skeletspierbiopt wellicht als alternatief kunnen dienen voor 
een hartspierbiopt om virussen te detecteren. 

Hoofdstuk 5 vergelijkt de gevoeligheid van de algemene leukocyte marker CD45 met die 
van de T-lymphocyte marker CD3 in myocarditis. Zoals hierboven beschreven, worden 
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hartspierbiopten geanalyseerd door gebruik te maken van immunohistochemie met 
anti lichamen tegen CD3 en CD68. Volgens huidige richtlijnen moet er voor de diagnose 
myocarditis sprake zijn van tenminste 14 leukocyten per mm2, waarvan tenminste 7 
T-lymfocyten (CD3+ cellen) en tot 4 macrofagen (CD68+ cellen). Echter, sommige 
T-lymfocyten brengen CD3 niet tot expressie of verliezen deze wanneer ze geactiveerd 
worden. Om die reden veronderstelden wij dat de algemene leukocyte marker CD45 
gevoeliger zou zijn voor het evalueren van ontsteking in hartspierweefsel. Dit hebben 
wij onderzocht in overleden patiënten met postmortaal vastgestelde myocarditis en in 
muizen met een geïnduceerde acute virale myocarditis. In deze studie vonden we een 
hogere diagnostische gevoeligheid van CD45 vergeleken met CD3 voor het stellen van de 
diagnose myocarditis in hartweefsel.  

Deel II Cardiovasculaire betrokkenheid in ankyloserende spondylitis 

De studies die deel II van het proefschrift vormen richten zich op het evalueren van 
car diale betrokkenheid in ankyloserende spondylitis (AS) door middel van CMR. AS 
is een inflammatoire reumatische ziekte die met name de sacro-iliacale gewrichten en 
wervelkolom aantast. Uit eerdere studies is gebleken dat de ziekte geassocieerd is met 
verhoogde cardiovasculaire ziekte en sterfte. Onze hypothese was dat beeldvorming 
met CMR meer inzicht zal geven in eventuele cardiale betrokkenheid van AS. Naast de 
gebruikelijke T2 gewogen en late contrastopnames zoals eerder beschreven, hebben wij ook 
gebruikgemaakt van nieuwe MRI-methodes zoals T1 en T2 mapping om inflammatoire 
veranderingen van de hartspier te onderzoeken. Met deze mappingtechnieken is het 
mogelijk om de absolute T1- en T2-waardes van de hartspier te bepalen, welke met 
name bepaald worden door de hoeveelheid vocht in het hart. Met het toedienen van een 
contrastmiddel kan je met T1 mapping daarnaast ook het extracellulair volume (ECV) 
van de hartspier bepalen. Het ECV is een directe maat van de extracellulaire ruimte van de 
hartspier wat verhoogd kan zijn bij fibrose (litteken), extracellulair oedeem, of celinfiltraten. 
Het voordeel van mappingtechnieken ten opzichte van reguliere CMR-technieken is dat 
het een kwantitatieve maat is. Hiermee kan de mate bepaald worden waarin T1, T2, en 
ECV veranderen door de ziekte, wat belangrijke informatie kan geven over het stadium 
van de ziekte, de ernst van de schade, of het effect van behandeling.  

Hoofdstuk 6 beschrijft een prospectieve studie van 14 patiënten met AS met abnormale 
bevindingen bij echocardiogram bij wie CMR-onderzoek verricht is inclusief cine beeldvor-
ming, late contrastopnames, T1 mapping en T2 mapping. In deze studie detecteerde CMR 
met cine beeldvorming en late contrastopnames respectievelijk een globaal verminderde 
hartfunctie en regionale gebieden met contrastaankleuring. Daarnaast vonden wij dat het 
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extracellulair volume van de hartspier, gekwantificeerd met T1 mapping, geassocieerd was 
met de mate van ziekte activiteit. Resultaten van deze eerste CMR-studie in AS suggereren 
dat het hart betrokken kan zijn in de ziekte. 

Een andere verklaring voor de hoge prevalentie van hart- en vaatziekte in AS zou verstijving 
van de arteriën (slagaders) kunnen zijn ten gevolge van de chronische ontsteking in de 
ziekte. Epidemiologische studies in de algemene bevolking hebben een link aangetoond 
tussen verhoogde arteriële stijfheid en cardiovasculaire ziekte. In hoofdstuk 7 hebben wij 
in dezelfde 14 patiënten met AS de zogenaamde polsgolfsnelheid van de aorta gemeten 
door middel van CMR-flowmetingen, wat een directe afspiegeling is van de stijfheid van de 
aorta. Deze metingen hebben we gelinkt aan ziekteactiviteit en pathologische veranderingen 
in de hartspier (remodellering van het hart). Daarnaast hebben wij de patiënten met AS 
vergeleken met een gezonde controlegroep. In deze studie hadden patiënten met AS een 
significant hogere stijfheid van de aorta vergeleken met de controlegroep. Ook vonden wij in 
de AS-groep dat de stijfheid van de aorta geassocieerd was met lichamelijke beperking door 
de ziekte, de aanwezigheid van contrastaankleuring in de hartspier, en een verminderde 
functie van het hart. Deze bevindingen suggereren een associatie tussen AS en aortastijfheid.

Deel III Ontsteking van kransslagaders en hartspier in acuut myocardinfarct

Het laatste deel van het proefschrift is gericht op het karakteriseren van de ontstekingsreactie 
die betrokken is in een acuut hartinfarct. Ontsteking speelt aan de ene kant een belangrijke 
rol in het ontstaan van een acuut hartinfarct, maar aan de andere kant veroorzaakt het 
hartinfarct zelf ook weer ontsteking in het hart en bloedvaten. Betere kennis over de 
ontstekingsreactie die betrokken is in de ontwikkeling en herstel na een acuut infarct, samen 
met de mogelijkheid om deze beter te karakteriseren, zou kunnen helpen om patiënten te 
identificeren bij wie de uitkomst na een acuut hartinfarct verbeterd kan worden door in 
te grijpen in de ontstekingsreactie. 

In hoofdstuk 8 werden veranderingen in niet-geïnfarceerde gebieden van het hart na 
een acuut hartinfarct gekarakteriseerd door middel van CMR met T1 mapping. Deze 
veranderingen hebben wij vervolgens gecorreleerd aan ontstekingswaarden in het bloed 
en aan pathologische remodellering van het hart zoals bepaald met cine beeldvorming. 
Dit hebben wij onderzocht in een prospectieve studie met 42 patiënten met een acuut 
hartinfarct die een CMR-onderzoek kregen vlak na het hartinfarct en 3 maanden later. 
Gedurende deze periode vonden wij een significante afname van de T1-waarden in 
niet-geïnfarceerde gebieden. Aangezien de T1-waarde met name bepaald wordt door 
de hoeveelheid vocht in het weefsel zou dit kunnen wijzen op vochtophoping (oedeem) 
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in niet-geïnfarceerde gebieden in de acute fase van het hartinfarct. Deze vochtophoping 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een ontstekingsreactie aangezien de T1- en ECV-
waarden in de niet-geïnfarceerde gebieden geassocieerd waren met ontstekingswaarden 
zoals C-reactief proteïne en fibrinogeen. Deze weefselveranderingen in niet-geïnfarceerde 
gebieden hebben mogelijk ook consequenties voor de uiteindelijke remodellering na een 
acuut hartinfarct. Het ECV in niet-geïnfarceerde gebieden was namelijk significant hoger in 
patiënten waarbij het hart verwijd was geraakt gedurende de 3 maanden na het hartinfarct. 

In hoofdstuk 9 onderzochten wij of myocarditis door coronaire ontsteking en door 
destabilisatie van atherosclerotische plaques het ontwikkelen van een acuut hartinfarct 
kan stimuleren. In een autopsiestudie met 38 patiënten vonden wij relatief vaak dat 
myocarditis en een acuut hartinfarct tegelijkertijd voorkwamen. In deze gevallen van zowel 
myocarditis alsook een acuut hartinfarct vonden we toegenomen lymfocyteninfiltratie 
en mestcellen in de atherosclerotische plaques en ook een hogere prevalentie van plaque-
instabiliteit. Aangezien mestcellen geassocieerd zijn met coronaire spasme, plaquegroei, 
en plaque-instabiliteit, zouden onze bevindingen kunnen suggereren dat myocarditis, of 
zijn onderliggende oorzaak, kan aanzetten tot het ontwikkelen van een acuut hartinfarct.

CONCLUSIES EN KLINISCHE TOEPASSINGEN

Op basis van de studies beschreven in dit proefschrift, tezamen met eerder gepubliceerd 
onderzoek, kan veilig geconcludeerd worden dat CMR sterk overwogen moet worden 
in patiënten met inflammatoire hartziekten. Niet alleen is CMR de gouden standaard 
in het bepalen van de volume en functie van het hart, het biedt daarnaast ook de unieke 
mogelijkheid om het hartweefsel te karakteriseren op een niet-invasieve manier. Onze studie 
toont aan dat wanneer CMR wordt toegevoegd aan het arsenaal van de cardioloog, dit leidt 
tot een betere diagnostiek in patiënten met een verdenking op een acute myocarditis. CMR 
bevestigde de diagnose van acute myocarditis in de helft van de patiënten met een klinische 
verdenking. Tevens kan het patiënten met een hoge klinische verdenking op myocarditis 
een hartkatheterisatie besparen. Daarnaast kan CMR ook een andere diagnose aan het licht 
brengen, met name een niet eerder ontdekt hartinfarct, wat consequenties heeft voor de 
behandeling en ook prognose. CMR is ook veelbelovend in patiënten met AS. Zo kan CMR 
gebruikt worden in AS om patiënten te detecteren met een verminderde hartfunctie, focale 
gebieden met verlittekening, toegenomen ECV of verhoogde aortastijfheid. Aangezien AS 
geassocieerd is met verhoogde cardiovasculaire ziekte en sterfte heeft CMR de potentie 
om juist die patiënten te selecteren die risico lopen en dus aanvullende behandeling nodig 
hebben. Als laatste kan CMR met T1-mapping belangrijk zijn in patiënten met een acuut 
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hartinfarct om weefselveranderingen in niet-geïnfarceerde gebieden te karakteriseren, wat 
van belang kan zijn in de remodellering na het hartinfarct.

Hoewel CMR in veel gevallen voldoende informatie geeft over cardiovasculaire ontsteking, 
met name in milde en ongecompliceerde gevallen, is het toch soms nodig voor de diagnostiek 
en behandeling om een weefselbiopt te verkrijgen. In dat kader laat onze studie zien dat 
CD45 een betere marker is dan CD3 voor het kwantificeren van lymfocyteninfiltraten 
in het bioptmateriaal. Het verkrijgen van een hartspierbiopt blijft een invasieve ingreep 
wat in zeldzame gevallen gepaard kan gaan met levensbedreigende complicaties. Het zou 
mooi zijn al er een alternatieve, minder invasieve methode voorhanden is. Wellicht dat 
een skeletspierbiopt een geschikt alternatief is voor een hartspierbiopt. Hoewel wij geen 
ontsteking vonden in de skeletspierbiopten vonden wij wel een hoge prevalentie van de 
PVB19 en HHV6 genomen. Mogelijk dat een skeletspierbiopt gebruikt zou kunnen worden 
voor het identificeren van virussen die betrokken zijn in myocarditis, hoewel er meer 
onderzoek nodig is om dit te kunnen stellen.

METHODOLOGISCHE OVERWEGINGEN

Er zijn een paar methodologische overwegingen welke vermeld dienen te worden. Doordat 
hartspierbiopsie niet routinematig verricht wordt in ons instituut, en niet geïndiceerd is in 
patiënten met AS of een hartinfarct, konden we de CMR-bevindingen niet correleren aan 
histologie. Vanwege de exploratieve opzet van de studies in patiënten met AS, omdat het de 
eerste CMR-analyse was in deze patiëntengroep, hebben we alleen patiënten geïncludeerd 
met een afwijkend echocardiogram om een voldoende grote voorafkans te hebben voor het 
bestuderen van CMR-afwijkingen. Hierdoor kunnen de bevindingen van deze studies niet 
direct vertaald worden naar de gehele patiëntengroep met AS. Als laatste dient vermeld 
te worden dat de studie die de bevindingen beschrijft in skeletspierbiopten van patiënten 
met een acute myocarditis geen gezonde controlegroep bevat, hoewel dit wel aanvullende 
informatie zou kunnen geven. Het vinden van geen of lage aantallen van PVB19 en HHV6 
genomen in de skeletspieren van gezonde controles zou de diagnostische potentie van een 
skeletspierbiopt in myocarditis verder versterken. Aan de andere kant zou de diagnostische 
potentie betwist worden wanneer vergelijkbare aantallen van virale genomen gevonden 
worden in controles en patiënten met acute myocarditis. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

Het zou goed kunnen dat in patiënten met een verdenking op myocarditis de uitkomsten 
van een CMR-onderzoek de klinische beslisvorming zullen beïnvloeden, zoals verwijzing 
voor hartkatheterisatie, het starten van trombocyten-aggregatie-remmers, en genetische 
screening van familieleden. Echter dit dient nog wel bevestigd te worden in grotere 
prospectieve registratiestudies. Daarnaast moeten toekomstige studies bepalen of een 
betere evaluatie van cardiovasculaire inflammatie middels CMR ook vertaalt naar betere 
uitkomsten van patiënten. Om dit te bewerkstelligen moet er gerichte behandeling van 
cardiovasculaire ontsteking beschikbaar zijn, wat tot vandaag de dag heel beperkt is. 
Hoewel immunosuppressieve behandeling overwogen kan worden in immuungemedieerde 
myocarditis, is er geen bewezen antivirale therapie voor virale myocarditis. Aanbevelingen 
hierin zijn met name gebaseerd op ervaringen van kleine niet-gerandomiseerde studies. 
Hetzelfde geldt voor de behandeling van cardiovasculaire betrokkenheid in AS. Hoewel 
de behandeling van AS enorm verbeterd is, met name met de introductie van biologicals, 
hebben patiënt met AS nog steeds een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekte en 
sterfte. Wellicht dat nieuwe medicijnen, of een combinatie van verschillende medicijnen, 
noodzakelijk zijn om de cardiovasculaire belasting te verlagen in AS-patiënten met een 
hoog risico. In dat kader hebben recente studies veelbelovende resultaten laten zien van 
ontstekingsremmers zoals colchicine en canakinumab in het verlagen van cardiovasculaire 
incidenten in patiënten met een (oud) hartinfarct. Echter, de effectgroottes in deze studies 
waren klein terwijl de kosten van canakinumab heel hoog zijn. Toekomstige studies zouden 
zich daarom moeten richten op het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën aan de 
hand van CMR-bevindingen om op deze manier patiënten te identificeren die de meeste 
baat hebben van een intensieve behandeling. 

 




