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AppendixI


NederlandseSamenvatting

Hartfaleniseenklinischsyndroomdatgekenmerktwordtdooreenafwijkingvan
de cardiale structuur of functie die leidt tot het falen van het hart om de
benodigdezuurstofteleverenaandeweefselsenorganen.Inpraktijkzalditzich
uiten door snelle vermoeidheid en kortademigheid bij geringe inspanning.
Hartfalenkomtfrequentvoorindewesterselandenenzalindeloopderjaren
steedsvakervoorkomendoordetoenemendevergrijzing.Deoverlevingskansna
dediagnosebedraagtongeveer50%navijfjaaren10%natienjaar.Eenkwart
vandepatiëntendiezichpresenterenmethartfalenheefteengeleidingsstoornis
inhethartmeteenverlengdeQRSͲduurophetelektrocardiogram(ECG).Inde
meerderheidvandegevallenbetreftheteenlinkerbundeltakblok(LBTB).Deze
geleidingsvertragingheefttengevolgedatverschillendedelenvanhethartzich
op verschillende tijdsmomenten samentrekken. Deze ongecoördineerde en
ondoeltreffende werking van het hart zorgt voor verdere daling van de
linkerventrikelpompfunctieeneentoenamevanhethartfalen.
Cardiale Resynchronisatietherapie (CRT), een pacemakertherapie waarbij men
beoogt door middel van biventriculaire hartspierͲstimulatie de linkerventrikel
weersynchroontelatencontraheren,heefteenbewezengunstigeffectopde
kwaliteitvanlevenenoverlevingvanpatiëntenmethartfaleneneenLBTB.Bij
CRT worden drie draden geïmplanteerd: één in het rechteratrium, één in de
rechterventrikelenééndraadopdelateralewandvandelinkerventrikel.Met
dezedriedradenkandeventriculaireopdeatrialeactivatiewordenafgestemd
maarookdebinnendelinkerventrikelactivatievanhetseptumendelaterale
wand. De belangrijkst criteria om in aanmerking te komen voor CRT zijn:
linkerventrikeldysfunctiemeteenejectiefractieч35%,eenverlengdeQRSͲduur
op het ECG ш130ms en aanhoudende hartfalen klachten ondanks maximale
medicamenteuze therapie. Er is echter gebleken dat de CRTͲbehandeling niet
altijdhetgewensteeffectsorteert.BijeenͲderdevandepatiëntentreedtgeen
verbetering op van de klachten of in inspanningstolerantie, de zogenaamde
“nonͲresponders”.OnderzoekbinnenCRTrichtzichmetnameoptweepijlers
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omdeeffectiviteitvandezetherapietevergroten:(i)hetvoorafselecterenvan
potentiële“responders”doormiddelvanbeeldvormendetechniekenen(ii)het
optimaliserenvandeCRTinstellingennaimplantatieomeenzogrootmogelijke
toenameinpumpfunctieverbeteringtebewerkstelligen.

DeelIANormaliserenvanQRSͲduurtenopzichtevanlinkerventrikelgrootte
Bij CRT wordt een elektrische ziekte (LBTB) behandeld door middel van een
elektrischetherapie(hartspierͲstimulatie).Hetisdanookvoordehandliggend
dat de patiëntenͲselectie voor CRT is gebaseerd op een elektrische maat,
namelijk QRSͲduur.HoeweleentoenameinQRSͲduurhet gevolgkanzijnvan
tragecelͲtotͲcelgeleiding(hetwareLBTB),kandezeookhetgevolgzijnvaneen
toenameingeleidingsafstanddoordilatatievanhetfalendehart.Heteerstedeel
van dit proefschrift introduceert een nieuw concept waarbij structurele
eigenschappen van het hart worden meegewogen in de bepaling van de
elektrische geleidingvertraging, namelijk door QRSͲduur te corrigeren voor de
grootte van het hart. De hypothese is dat deze gecombineerde maat sterker
voorspellendisvoordeeffectenvanCRTdanQRSͲduuralleen.Inhoofdstuk2
wordt dit concept getest in een groep van tweeëndertig patiënten die
voorafgaand aan CRT implantatie een MRI onderzoek ondergingen. Na
implantatie werd het acute effect van CRT op de linkerventrikel pompfunctie
gemetendoorinvasievedrukͲvolumelussen.HetnormaliserenvandeQRSͲduur
voor de hartgrootte (op MRI gemeten) verbeterde de relatie met acute
pompfunctieveranderingentijdensCRT.Tevenswerdaangetoonddatvrouwen
beterreagerenopCRTdanmannen.Ditverschilismogelijktoeteschrijvenaan
het verschil in hartgrootte tussen beide seksen. Aangezien het vrouwenhart
kleiner is dan dat van de man zal de QRSͲduur hierdoor korter zijn. Om de
vereisteQRSͲduurtebereikenvoorCRT(derichtlijnenzijngelijkvoormannen
en vrouwen), heeft het vrouwenhart relatief meer geleidingsvertraging en zal
daardoorpotentieelbeterreagerenopCRT.
Hoofdstuk3vertaaltderolvanQRSͲduurnormalisatienaarhetvoorspellenvan
klinische eindpunten in een grote populatie van tweehonderdvijftig patiënten
dieinaanmerkingkwamenvoorCRT.HetnormaliserenvanQRSͲduurvoorde
hartgrootte verbeterde de voorspellende waarde voor de overlevingsduur na
CRT implantatie. Daarnaast had de genormaliseerde QRSͲduur toegevoegde
waardeineenpredictiemodelsamenmetleeftijd,atriumfibrilleren,nierfunctie
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en hartfalen etiologie. Deze bevindingen wijzen erop dat een multimodaliteit
benadering met zowel elektrische, structurele alsook klinische parameters de
patiëntenͲselectievoorCRTzoukunnenverbeteren.

DeelIBBeeldvormingvandeongecoördineerdecontractievanhethart
DeverbeteringinlinkerventrikelpompfunctietijdensCRTisnietgebaseerdop
deelektrischeresynchronisatiezelf,maarkomtvoortuithetreͲcoördinerenvan
demechanischecontractietussenverschillendedelenvanhethart,metname
tussenhetseptumendelateralewand.Vanuitdezegedachtelijkthetzinvolom
vooraftekijkenofhetsubstraatvanongecoördineerdecontractieaanwezigis,
omzodegunstigeeffectenvanCRTopdelinkerventrikelfunctietevoorspellen.
Deeltweevanhetproefschriftonderzoektdepotentiëlerolvanbeeldvormende
technieken die de myocardiale contractie visualiseren en kwantificeren om
zodoende de patiëntenͲselectie voor CRT te verbeteren. In hoofdstuk vier
worden regionale contractie waarden gecombineerd met linkerventrikel druk
curvesomdemyocardialearbeidsverdelingteberekenen.Allereerstwerdgezien
dat de bijdrage van het septum aan de totale arbeidsproductie sterk varieert
tussen hartfalen patiënten met een LBTB. Ten tweede bleek dat een lage
arbeidsbijdrage (hoge arbeidsverspilling) van het septum gerelateerd was aan
een grotere pompfunctieverbetering tijdens CRT. Beeldvormende technieken
die de ongecoördineerde contractie van het hart kwantificeren kunnen
zodoende een indruk geven van de negatieve effecten van het LBTB op de
mechanischeefficiëntievanhethart,endaarmeeietszeggenoverdepotentiële
ruimtevoorverbeteringtijdensCRT.Indezekleinschaligestudieondergingende
proefpersonencardialeMRImetaanvullende‘tagging’opnames(CMRͲTAG)om
hogekwaliteitsmetingenvanregionalecontractiesteverkrijgen.Indeklinische
praktijk is deze gespecialiseerde techniek echter zeer beperkt beschikbaar.
Derhalveishetnuttigomookderolvanalternatievebeeldvormendetechnieken
zoalsMRIfeaturetracking(CMRͲFT)enspeckletrackingechocardiografie(STE)
teonderzoeken.Inhoofdstukvijfwordenregionalecontractiewaardengemeten
met CMRͲFT en STE en vergeleken met CMRͲTAG (gouden standaard).
Zevenentwintig patiënten die een CRT apparaat kregen in het kader van de
Markers And Response to CRT (MARC) studie, ondergingen vooraf MRI
beeldvormingalsookeenechocardiografischonderzoek.ZowelCMRͲFTalsSTE
blekengeschiktealternatievenvoorCMRͲTAG,metnameinhetkwantificeren
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vaneenongecoördineerdecontractievanhethart.Hoofdstukzesvoorzietinde
echocardiografische vervolggegevens van deze patiënten na 1 jaar, om
zodoendedevoorspellendewaardevanverschillendeparametersgemetenmet
verschillende technieken te vergelijken. We vonden dat de eindͲsystolische
septum lengteverandering (ESSsep) het sterkst gerelateerd was aan
echocardiografische verbetering in pompfunctie na CRT, onafhankelijk van de
beeldvormende techniek die werd gebruikt. Het detecteren van een
ongecoördineerde septumbeweging met veel systolische rek (hoge ESSsep)
tijdensLBTBwasgeassocieerdmeteengroteverbeteringinpompfunctiena1
jaar. Het meten van ESSsep door welke beschikbare techniek dan ook had
bewezen toegevoegde waarde in het voorspellen van de effecten van CRT
bovenopdecriteriaindehuidigerichtlijnen(QRSͲduurenmorfologie).Hoewel
deze beeldvormende technieken nog niet dagelijks worden gebruikt in het
selecteren van patiënten voor CRT, zou dit in de toekomst mogelijk een
toegevoegde waarde kunnen hebben. Dit onderzoek zou met name nuttig
bijdragend zijn in patiënten waarbij getwijfeld word aan het nut van CRT
(ischemische hartziekten, nietͲtypisch LBTB, korte QRSͲduur). In het
daaropvolgende deel van het proefschrift wordt een nieuwe techniek
geïntroduceerd:desegmentlengteincine(SLICE)analyse.HetdoelvanSLICEis
om de arts een simpele meettechniek te bieden om het effect van CRT te
voorspellen op basis van standaard MRI beelden, gebaseerd op eerdere
bevindingen.SLICEbestaatuiteenseriehandmatigemetingenvaneenbepaalde
segment lengte (septum of laterale wand) tussen vaste anatomische
herkenningspunten op standaard MRI korteͲas cine beelden. De lengteͲ
veranderingvanhetsegmentdoordecardialecyclusheenkanwordenomgezet
in een contractiecurve. Als eerste stap werd SLICE gevalideerd tegen ‘gouden
standaard’ CMRͲTAG. Contractiewaarden verkregen met SLICE hadden een
goede overeenkomst met CMRͲTAG en bleken reproduceerbaar bij herhaalde
metingen.EenvoordeelvandeSLICEtechniekishetontbrekenvandenoodzaak
tot aanvullende CMR scanͲsequenties (zoals bij CMRͲTAG) of gespecialiseerde
nabewerkingssoftware(zoalsbijCMRͲFT).Hetmetenvaneenparameterdiede
volledigeSLICEcontractiecurveomvatbleekechtertijdrovend(tot60minuten).
Bij de vervolgstudie werd SLICE analyse verricht bij zevenenvijftig MARC
patiënten die een standaard MRI onderzoek ondergingen alvorens CRT
implantatiezoalsbeschreveninhoofdstukacht.Devoorspellendewaardevan
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verschillende SLICE contractie parameters werd onderling vergeleken waarbij
ESSsep de sterkste relatie liet zien met pompfunctieverbetering na CRT. Deze
resultatenkomenovereenmetdevoorgaandebevindingenmiddelsCMRͲTAG,
CMRͲFTenSTE,daarmeelijktESSsepeenrobuustevoorspellervoorCRTresponse
te zijn. Het voordeel van de ESSsep parameter is dat deze slechts twee (eindͲ
diastolischeeneindͲsystolische)segmentlengtemetingenvereistenbinnen10
minuten kan worden verricht, resulterend in een snelle en eenvoudige
meettechniek.TenslottewerdderolvandeveelbelovendeSLICEͲESSsepmeting
uitgebreidnaarhetvoorspellenvanklinischeeindpuntenineengrotepopulatie
van CRT patiënten. Hoofdstuk negen presenteert een studie met
tweehonderdachttienpatiëntendieeenMRIonderzoekinclusieflateͲcontrastͲ
aankleuring (LGE) ondergingen alvorens CRT implantatie. De belangrijkste
bevindingen van deze studie waren dat een positieve ESSsep waarde in de
uitgangssituatiegerelateerdwasaaneentweeͲtotͲdriemaallageroptredenvan
overlijdenenhartfalenopnamesnaCRTimplantatie.Devoorspellendewaarde
vanESSsepwerdverminderdbijaanwezigheidvanlittekenweefselinhetseptum,
hetgeeneropwijstdataanvullendeLGEopnamesnodigzijnomverlittekening
als oorzaak van septale oprekking uit te sluiten. In de klinische praktijk wordt
MRIbeeldvormingintoenemendemategebruiktompatiëntentescreenenvoor
CRTdoorhetmetenvandelinkerventrikelejectiefractiegecombineerdmetLGE
beeldvorming om de linkerventrikelͲdraad buiten een gebied met
littekenweefselteplaatsen.AanvullendeSLICEanalysevanhetseptumzoude
diagnostischeopbrengstvanhetMRIonderzoekverderkunnenvergrotenende
patiëntenͲselectievoorCRTkunnenverbeteren.

DeelIIOptimaliserenvanCRTinstellingen
Indeeltweevanhetproefschriftwordenverschillendestrategieënbeschreven
om CRT instellingen te individualiseren en zodoende de gegeven therapie te
optimaliseren.DeeerstetweehoofdstukkenzijnonderdeelvandeOPTICAREͲ
QLV(optimalisatievanCRTmeteenquadripolairelinkerventrikeldraad)studie.
HethoofddoelvandeOPTICAREͲQLVstudiewasomelektrischeparameters(Q
op het ECG tot linkerventrikel sensing interval, QLV) te relateren aan acute
hemodynamische response tijdens CRT met een quadripolaire linkerventrikel
draad zoals beschreven in hoofdstuk tien. Achtenveertig patiënten met
hartfaleneneenLBTBwerdenprospectiefgeïncludeerdenondergingenzowel
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elektrische als invasieve drukͲvolume lus metingen direct na CRT implantatie.
Alhoewel er een grote variatie was in acute hemodynamische CRT response
tussen verschillende electroden van de quadripolaire linkerventrikel draad,
bleken elektrische parameters (QLV; QLV/QRSͲduur) niet in staat de beste
stimulatieelectrodeteidentificeren.Derhalvezaloptimalisatievandestimulatie
configuratie moeten plaatsvinden op basis van andere parameters. Het effect
van CRT kan bijvoorbeeld gemeten worden door middel van invasieve
hemodynamische metingen. Van oudsher wordt de maximale snelheid van
linkerventrikel druktoename (dP/dtmax) gebruikt als surrogaat voor
linkerventrikelfunctie.Alsalternatiefkandeslagarbeid(SW)bepaaldwordenop
basisvandrukͲvolumelussen.Hoofdstukelfonderzoektdeacuteeffectenvan
dP/dtmax versus SW optimalisatie, en relateert directe hemodynamische
veranderingen aan lange termijn respons. Hierbij werd aangetoond dat
hemodynamischeoptimalisatieresulteertineenͲderdeadditioneleverbetering
in de parameter gebruikt voor optimalisatie (zowel dP/dtmax alsook SW). Een
verbeteringindeeneparametergingechternietgepaardmeteenverbetering
indeanderehetgeenwijstopverschillendeonderliggendemechanismen.Waar
dP/dtmax optimalisatie resulteerde in de grootste toename in linkerventrikel
contractiliteit, leidde SW optimalisatie tot een betere ventriculoͲarteriële
koppelingmeteenhogerslagvolume.Integenstellingtotacuteveranderingen
inSWdieduidelijkgerelateerdwarenaanCRTresponseoplangetermijn,bleken
acute veranderingen in dP/dtmax geen voorspellende waarde te hebben.
Zodoende vormt hemodynamische optimalisatie middels drukͲvolume lussen
eenpotentiëlestrategieomeenmaximaletoenameinpumpfunctieverbetering
te behalen in CRT patiënten met een quadripolaire linkerventrikel draad. Ten
slotte geeft hoofdstuk twaalf een literatuuroverzicht aangaande de rol van
cardiale geïmplanteerde elektronische apparaten (ICD; CRT) voor de
behandeling van chronotrope incompetentie (CI) in hartfalen. Een aanzienlijk
deel van de hartfalen patiënten is tegenwoordig geïmplanteerd met een
elektronischdevicedatonsinstaatsteltomdehartfrequentietebestuderenen
zonodigondersteunendepacemakertherapietebieden.FrequentieͲadaptieve
pacemakertherapie lijkt gunstige effecten te sorteren op de
inspanningstolerantie en overleving van patiënten met manifeste CI.
Ontwikkelingenindedevicetechnologiewaarbijfysiologischesensorenworden
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gebruikt om fysieke inspanning te detecteren zullen mogelijk de toekomstige
behandelingvanCIinhartfalenpatiëntenverbeteren.

Klinischeimplicaties
Patiënten met hartfalen, een verminderde ejectiefractie en een breed QRS
complex op het ECG hebben een indicatie voor CRT volgens de huidige
richtlijnen. Electrische resynchronisatie resulteert in versmalling van het QRS
complexenleidttotlinkerventrikelpompfunctieverbeteringdoormechanische
reͲcoördinatie van de linkerventrikel contractie. Voorgaande studies hebben
laten zien dat CRT kandidaten met een smal QRS complex geen voordeel
ontlenen aan CRT. Anderzijds heeft niet iedere patiënt met een breed QRS
complexbaatvandetherapie.Derhalvezijnadditioneleselectiecriterianodigom
het aantal nonͲresponders te reduceren. De huidige richtlijnen voor CRT
rechtvaardigen het gebruik van cardiale beeldvorming enkel om de
linkerventrikel ejectie fractie te meten. Informatie over de hartgrootte kan
echterde voorspellendewaardevanQRSͲduurvergrotenzoalsaangetoond in
heteerstedeelvanhetproefschrift(QRSͲduurnormalisatie).Daarnaastkanhet
inzichtelijk maken van myocardiale contractie patronen de patiëntenͲselectie
voor CRT potentieel verbeteren. Het constateren van een ongecoördineerde
beweging (oprekken) van het septum had toegevoegde waarde in het
voorspellenvanpompfunctieverbeteringnaCRTbovenopdehuidigerichtlijnen,
ongeachtdebeeldvormendetechniekdiewerdgebruikt.Wanneerverschillende
techniekenvergelekenwordenheeftcardialeMRIuniekevoordelentenopzichte
vanechocardiografieinhetnauwkeurigmetenvanhartgrootteenfunctieenhet
detecteren van littekenweefsel. Aanvullende SLICE analyse van het septum
vergroot dediagnostischeopbrengstvan hetMRIonderzoek datdaardoorals
eersteͲkeuze techniek geldt voor CRT kandidaten. Het verrichten van MRI
onderzoekismetnameinteressantinpatiëntenbijwieeengunstigeffectvan
CRTonzekeris(hogeleeftijd,eerderhartinfarct,nietͲtypischLBTBophetECG).
WanneererbijdeMRIsprakeisvanernstigedilatatievandelinkerventrikel(laag
genormaliseerdQRSd),gebrekaanongecoördineerdebewegingvanhetseptum
(negatieve SLICEͲESSsep), en uitgebreid littekenvorming (met name van het
septum),kanCRTmogelijkachterwegewordengelaten.Aangezienverschillende
typenparameterstoegevoegdewaardelietenzieninpredictiemodellenvalteen
multimodaliteitselectiemetklinische,elektrische(ECG)enmechanische(MRI)
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parameters te overwegen alvorens over te gaan tot CRT implantatie. Na het
besluit tot CRT implantatie kan optimalisatie van de instellingen overwogen
wordenomhetvolledigerendementuitdequadripolairelinkerventrikeldraad
tebehalen.Elektrischeenechocardiografischeparameterswordenhiervoorhet
meest gebruikt hoewel hier geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor
bestaat. Hemodynamische optimalisatie middels drukͲvolume lussen
resulteerde in eenͲderde additionele pompfunctie verbetering bovenop de
standaard therapie. Deze invasieve optimalisatie techniek is misschien niet
geschiktvoordeklinischepraktijk,maarhetconceptvanvolume(inplaatsvan
druk)geleideoptimalisatievormtdebasisvoornietͲinvasievesurrogatenzoals
intraͲcardialeimpedantietussendraden,ofCRTstimulatieindeMRI.Tenslotte
kanbehandelingvanCImiddelsfrequentiemodulerendealgoritmesdeklinische
opbrengtvanCRTvergroten.

