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Atherosclerosis is a systemic disease of the arterial vessel wall and is 

one of the leading causes of disabilities and death in industrialized 

societies. Atherosclerosis can develop because of intrinsic -genetic- causes 

(for example in familiar hypercholesterolemia), extrinsic causes (for 

example smoking and an excessive fatty diet) or combinations of both 

intrinsic and extrinsic causes. Atherosclerotic vessel wall changes and 

subsequent atherosclerotic plaque formation start early in life and 

progress during ageing. At present, the indication for therapeutic surgical 

or radiological interventions in atherosclerotic disease is determined by 

symptoms and the degree of stenosis. 

In the last decade pathological studies have shown that certain plaque 

features are highly associated with cardiovascular syndromes. In 

advanced atherosclerosis the core of the plaque can contain lipid-rich 

substances, hemorrhage and inflammatory cells (macrophages), together 

called the lipid rich necrotic core. The luminal site of a healthy artery is 

covered by a single layer of endothelial cells, but in advanced plaques the 

vulnerable core is covered by a fibrous cap. Rupture of this fibrous cap 

causes contact of the blood with the thrombogenic plaque contents and 

consequently gives rise to thrombo-emboli and/or luminal occlusion. 

Therefore, rupture of the fibrous cap is the predominant underlying 

process in the pathogenesis of acute cardiovascular syndromes (i.e. stroke 

and myocardial infarction). Currently daily clinical practice lacks non-

invasive diagnostic tests for atherosclerotic plaque assessment and 

luminography is still the most prominent imaging tool for cardiovascular 

disease. For patients with suspected carotid plaque disease estimation of 

the degree of stenosis by luminography or duplex ultrasonography is 

important to determine the treatment strategy but plaque assessment may 

improve the identification of patients who could benefit from surgery. 
A particularly attractive modality to gain insight into plaque 

morphology is magnetic resonance imaging (MRI). MRI has high potential 

for atherosclerotic plaque imaging, because of its high soft tissue contrast, 

high in-plane resolution, and excellent reproducibility and repeatability. In 

the present thesis we asked ourselves the question whether vulnerable 

atherosclerotic plaque components could be identified and quantified in 

the carotid artery with standardized in vivo MRI. To be able to perform 



Summary 

131 

these studies over one-hundred patients with carotid stenosis larger than 

70% were recruited.  

Assessment of intra-plaque hemorrhage 

In chapter 2, we showed that it is feasible to identify intra-plaque 

hemorrhage in carotid plaque with in vivo MRI. Previous pathological 

studies indicated that intra-plaque hemorrhage is a high-risk plaque 

component and that the presence of hemorrhage in the lipid-rich necrotic 

core (LRNC) may be a stimulus for growth of the LRNC. Therefore, it is 

important to be able to identify intra-plaque hemorrhage in vivo. Althoug 

initially several authors experienced difficulties to image this component 

with spin echo pulse sequences, Moody et al were able to detect intra-

plaque hemorrhage in the carotid artery of patients suffering anterior 

cerebral circulation ischemia using a T1 weighted (T1w) turbo field echo 

(TFE) sequence (also referred to as a T1w magnetization-prepared  

3D gradient echo sequence). Nevertheless, the in-plane resolution in that 

study was limited and no slice-by-slice comparison between MRI and 

histology was performed. The purpose of our first study was therefore to 

test the performance of a T1w TFE MR pulse sequence to detect intra-

plaque hemorrhage in vivo with high-resolution MRI (0,39x0,49 mm  

in-plane resolution). Higher spatial-resolution images have the advantage 

that smaller areas of interest can be detected. In this study more than 80% 

of the histological proven areas of intra-plaque hemorrhage could be 

detected on T1w TFE images with a high inter-observer agreement. Since 

plaques containing hemorrhage are considered to carry a higher rupture 

risk, this technique could be important in the selection of patients at risk 

for stroke. Future studies need to investigate the signal characteristics of 

intra-plaque hemorrhage at T1w TFE imaging over time and the relation 

with the onset of symptoms.  

Development of standardized MR image assessment 

In chapter 3, a systematic multisequence MRI approach was developed 

for the identification of various atherosclerotic plaque components. 

Moreover, we investigated the feasibility of a quantitative approach 

besides the more commonly used qualitative approach. Although several 

other groups previously demonstrated the usefulness of ex vivo and in 
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vivo multisequence MRI for the identification plaque components, it was 

still unclear which pulse sequence or combination of pulse sequences was 

the best for identification of the various components. An algorithm was 

developed using a logistic regression model for the identification of these 

components (calcification, lipid core, intra-plaque hemorrhage, fibrous 

tissue and lipid-rich necrotic core (LRNC), were LRNC is defined as the 

sum of lipid core and intra-plaque hemorrhage). The optimal combination 

of five MR pulse sequences and cutoff values for the plaque components 

were determined. The LRNC, which is regarded as a key indicator of 

plaque vulnerability, could be identified with high sensitivities and 

specificities of 93% and 96% and 76% and 100%, for qualitative and 

quantitative rSI assessment, respectively. Because qualitative assessment 

performed similar to quantitative assessment while the latter method was 

considerably more time-consuming, qualitative assessment of plaque 

components with this algorithm is recommended.  

Accuracy of MRI to quantify the lipid-rich necrotic core 

In chapter 4, the accuracy of quantification of the lipid-rich necrotic 

core (LRNC) using the multisequence algorithm developed in chaper 3, 

was determined. Additionally, the accuracy of quantification of LRNC 

using just a single T1w TFE pulse sequence was determined since others 

found high sensitivity and specificity (both 84%) for the identification of 

LRNC with hemorrhage using this sequence. Present thinking is that a 

larger LRNC confers a higher risk for thrombo-embolic complications. 

However, the amount of LRNC associated with an increased risk for 

thrombo-embolic events is unknown. Previous histological have 

demonstrated that carotid plaques can contain a wide range of quantities 

of LRNC and therefore the mere presence of high-risk components will 

probably not be sufficient to assess plaque vulnerability. Therefore, 

accurate quantification the exact amount of LRNC is an important 

prerequisite before MRI plaque imaging can be implemented as a clinical 

tool. Standardized MR image assessment using the algorithm described in 

chapter 3, as well as solely T1w TFE images by two individual readers 

blinded for histology showed high inter -and intra-reader agreement and 

good correlation between histology and MRI for the LRNC size. 

Sensitivities and specificities were at least 70% for a large range of 
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histological cutoff points. Since these T1w TFE images were obtained in 

less than 4 minutes as opposed to a total scan time of about 25 minutes 

for a multisequence approach, quantification of LRNC based solely on T1w 

TFE images will be much easier to implement in clinical practice. Not only 

image acquisition but also analysis of the images is considerably faster 

and more straightforward compared to multisequence imaging.  

An important secondary finding from this study is that the algorithm 

could not differentiate lipid core from intra-plaque hemorrhage. 

Retrospectively analysis of a subset of data showed that large lipid cores 

without hemorrhage often showed high signal intensities on T1w TFE 

images, resulting in incorrect classification as intra-plaque hemorrhage by 

the algorithm. A reason for this finding is that we, as well as other groups, 

experienced difficulties to demarcate hemorrhage in the LRNC in 

histology, because intra-plaque hemorrhage is often distributed diffusely 

in the LRNC. This might also explain why we could accurately quantify 

LRNC with MRI, while the accuracy of quantification of intra-plaque 

hemorrhage was only moderate and quantification of lipid core was poor. 

Studies specifically aiming to quantify the LRNC could restrict the MR 

protocol to acquisition of T1w TFE images, which is accurate, reliable and 

fast for this purpose. 

Comparison of the LRNC in symptomatic and asymptomatic carotid 
patients 

In chapter 5, we investigated whether the average amount of LRNC in 

carotid plaques as quantified on MR images of symptomatic patients with 

high-grade carotid stenosis is higher compared to asymptomatic patients 

with high-grade carotid stenosis. Although large randomized clinical trials 

have found a reduced risk of stroke in patients with high-grade 

atherosclerotic carotid artery narrowing who underwent endarterectomy, 

the vast majority (80%) of these patients will not have a major stroke on 

medical treatment alone within three years. The present study was an 

initial attempt to investigate whether quantification of the LRNC on T1w 

TFE MR images may be a suitable method to study the relationship 

between the size of the LRNC in carotid plaque and stroke. Therefore T1w 

TFE imaging needs to be able to differentiate symptomatic from 

asymptomatic patients. Three MR readers, unaware of any additional 
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medical information, individually assessed all carotid plaques and found 

very consistent results, reflected by high intra- and interreader 

correlations. All observers found significantly larger lipid-rich necrotic core 

(LRNC) in carotid atherosclerotic plaque of symptomatic as opposed to 

asymptomatic patients. The larger LRNC in symptomatic patients supports 

the idea that an atherosclerotic plaque with a large lipid core is more 

prone to rupture and thus carries an increased risk of causing ischemic 

events. Future studies are needed to prospectively investigate whether the 

LRNC size as assessed with our approach may be used as an additional 

parameter of the risk of stroke. Furthermore, our method has potential to 

study the LRNC size longitudinally in relation to stroke and medical 

therapy. 

Plaque inflammation 

In chapter 6, in a proof of concept study, we investigated whether a 

novel type of MR contrast agent of the class of ultrasmall 

superparamagnetic particles of iron oxide (USPIO) is taken up in human 

carotid plaques in vivo and whether the MR signal changes in plaques 

after USPIO administration. Besides the presence of a large lipid-rich 

necrotic core, one of the features of high-risk atherosclerotic plaques is a 

preponderance of macrophages. MR imaging of macrophages means 

imaging on cellular level, which is highly challenging using the current 

commercial state-of-the-art MRI scanners because the relatively low signal 

to noise ratio that can be achieved. Previous to our study, there were no 

data available on the uptake of USPIO in human carotid plaque in vivo. 

Experimental studies in hyperlipidemic rabbits had shown that ultrasmall 

superparamagnetic particles of iron oxide (USPIOs) accumulate in plaques 

with a high macrophage content and that this induced MR signal changes. 

However, the dose USPIO administered in the rabbits was about twenty 

times higher than allowed for our human study. 

Not only did we prove that USPIOs are taken up and can be visualized 

in human carotid atherosclerotic plaques, but we also found that USPIOs 

were mainly taken up in macrophages in rupture prone and ruptured 

lesions. The accumulation of USPIO caused a significant signal decrease in 

regions of interest in the vessel wall of T2* weighted MR images acquired 

after 24 hours. There was also signal decrease after 72 hours but this was 
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not statistically significant. Our results were later confirmed by Trivedi et 

al, who found an optimal time window for post-contrast imaging between 

24 and 36 hours. The main problem of the use of the USPIO contrast agent 

was that the effects were best visualized with T2* weighted images, which 

have a inherently low signal to noise ratio (SNR). However, there are 

numerous possibilities to improve SNR, like novel MR pulse sequences 

that allow for positive instead of negative contrast, reducing the spatial 

resolution, improved radiofrequency coils and by using scanners with a 

higher main magnetic field strength. 

Discussion 

In chapter 7, the findings of the current thesis are discussed in relation 

to the published literature about atherosclerotic plaque imaging with MRI 

as well as other promising imaging modalities. The discussion concludes 

with a future outlook. 

Conclusions 

In the studies performed in the present thesis we found that MR 

imaging based solely on T1w TFE images can accurately, reproducibly and 

fast, quantify the vulnerable carotid plaque component lipid-rich necrotic 

core. 

Furthermore, we concluded that MRI may have the potential to assess 

the relation of LRNC size and the risk of stroke because it was found that 

T1w TFE MR imaging found a significant larger average amount of lipid-

rich necrotic core in symptomatic patients compared to asymptomatic 

patients with high-grade carotid stenosis. However, the overlap in average 

amounts of lipid-rich necrotic core of symptomatic and asymptomatic 

patients needs cautious interpretation of these amounts in individuals. 

Our multisequence MR algorithm consisting of five MR pulse 

sequences (T1w TFE, PDw TSE, T2w TSE, T1w TSE and partial T2w TSE) 

could accurately quantify fibrous tissue but could not quantify 

calcification. Moreover, our algorithm was not able to differentiate lipid 

core from intra-plaque hemorrhage. The quantification of lipid-rich 
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necrotic core with multisequence MRI was accurate and as good as 

quantification based on solely T1w TFE images. 

Another important feature of vulnerable plaques is the preponderance 

of macrophages (plaque inflammation). In a proof of concept study we 

demonstrated that in vivo MR imaging of macrophages in predominantly 

ruptured and rupture-prone carotid atherosclerotic plaque is feasible. 

Uptake of USPIOs by macrophages resulted in a focal signal decreases in 

the MR images. 

The results of the studies presented in this thesis are important for 

clinical practice, because MRI offers a non-invasive tool to identify and 

quantify LRNC in atherosclerotic plaques. Future studies are needed to 

prospectively investigate high-risk features of carotid plaque like LRNC 

and plaque inflammation in relation to future stroke, as well as 

progression and regression of these plaque features in relation to therapy. 

Furthermore, it needs to be studied whether standardized MR image 

assessment of carotid plaque can lead to better selection of patients who 

will benefit of endarterectomy or carotid stenting. 
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Aderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd, is een aandoening 

van de vaatwanden van slagaders die gepaard gaat met een hoge 

morbiditeit en mortaliteit. Aderverkalking kan ontstaan door intrinsieke  

-genetische- oorzaken (bijvoorbeeld door familiaire hypercholesterolemie), 

extrinsieke oorzaken (bijvoorbeeld door roken en/of een overdadig vet 

dieet) of door combinaties van beide. In feite is de naam aderverkalking 

onjuist en onvolledig. Onjuist omdat het niet de aders maar de slagaders 

betreft en onvolledig omdat de veranderingen in de vaatwand niet alleen 

gebaseerd zijn op kalkvorming. De vaatwand verandering begint al op 

jeugdige leeftijd en neemt toe met de jaren. In eerste instantie treedt er 

een vettige verdikking op van de vaatwanden. Deze vaatwand verdikking 

kan ontwikkelen tot gevorderde atherosclerotische plaque, welke meestal 

eerst excentrisch groeit zonder vaatvernauwing te veroorzaken. Dit is een 

belangrijk gegeven, omdat uit eerdere publicaties over dit onderwerp is 

gebleken dat in het overgrote deel van de gevallen de cardiovasculaire 

syndromen, zoals men kent het herseninfarct en hart infarct, ontstaan in 

slagaders met geen of milde vaatvernauwing. Daarnaast zijn er in de 

laatste vijftien jaar steeds meer pathologische studies verschenen die 

aantoonden dat bepaalde plaque kenmerken in grote mate geassocieerd 

zijn met cardiovasculaire syndromen. 

De wand van een gezonde slagader bestaat uit drie lagen, de binnenste 

laag is de intima en bestaat uit slechts één laag cellen (het “endotheel”), de 

middelste laag wordt gevormd door spiercellen (de “media”) en de 

buitenste laag bestaat uit vetrijk steunweefsel (de “adventitia”). Bij 

atherosclerose is de intima aangedaan. In vergevorderde atherosclerotische 

plaque is de intima veranderd en bestaat uit vetrijke substanties, bloed en 

ontstekingscellen (‘‘macrofagen’’), samen het atheroom genoemd (‘‘lipid-

rich necrotic core’’). Het atheroom is bedekt door een dikkere structuur, de 

fibreuze kap, bestaande uit onder andere fibroblasten, myofibroblasten en 

lagen collageen, en is uiteindelijk weer bedekt door een laag endotheel. 

Door scheuren in deze fibreuze kap komt de atheromateuze kern in contact 

met bloed waardoor stolsels ontstaan. Delen van deze stolsels kunnen 

losraken (embolus) en stroomafwaarts vast komen te zitten. Indien er 

onvoldoende bloed via alternatieve routes komt (collateralen) dan sterft 

het weefsel achter de verstopte slagader af. Dit fenomeen noemt men 

infarct. Het scheuren van de fibreuze kap wordt beschouwd als een van de 



Nederlandse samenvatting 

139 

meest cruciale stappen in het ontstaan van acute cardiovasculaire 

syndromen. 

Op dit moment wordt de indicatie voor operatief of interventie 

radiologisch ingrijpen bij vaatpatiënten met een plaque in de halsslagader 

bepaald door symptomatologie van de patiënt en de mate van 

vaatvernauwing. De beeldvormende technieken zoals nu gebruikt in de 

klinische praktijk zijn gericht op het vaststellen van de mate van 

vernauwing van de slagader. Er zijn momenteel geen goede 

reproduceerbare non-invasieve testen om atherosclerotische plaque 

componenten te identificeren en kwantificeren. Het afbeelden van plaque 

kan mogelijk leiden tot een betere selectie van patiënten die baat hebben 

bij therapie. 
‘‘Magnetic resonance imaging’’ (MRI) is bij uitstek een interessante 

beeldvormende modaliteit om kennis over de plaque morfologie te 

verwerven. MRI bezit de eigenschappen die nodig zijn voor adequate 

afbeelding van een atherosclerotische plaque, zoals een hoge contrast 

resolutie, een hoge spatiële resolutie, en tevens goede 

reproduceerbaarheid. In dit proefschrift is onderzocht of bij mensen met 

behulp van MRI belangrijke plaque kenmerken kunnen worden 

geïdentificeerd en gekwantificeerd. Hiervoor zijn meer dan honderd 

patiënten met een vernauwing van de halsslagader van meer dan 70% 

onderzocht. 

Identificatie van bloed in de plaque 

In hoofdstuk 2 is een onderzoek beschreven over de mogelijkheid om 

met MRI bloedingen in een plaque af te beelden. Een plaque bloeding 

moet immers beschouwd worden als risicovol, omdat bloed in de plaque 

de atheromateuze kern (‘‘lipid-rich necrotic core’’) kan stimuleren tot groei. 

Uit pathologische studies blijkt dat een patiënt met een grote 

atheromateuze kern meer kans heeft op een hersen- of hartinfarct. Voor 

aanvang van onze studies werd in alle publicaties over dit onderwerp 

beschreven dat MRI de plaque bloeding niet goed kon identificeren. In 

deze publicaties werd gebruik gemaakt van zogenaamde spin echo 

technieken. Eén publicatie van Moody en collega’s beschreef dat dit wel 

lukte met een T1 gewogen (T1w) turbo field echo (TFE) MRI techniek bij 

patiënten met (dreigende) infarcten in de voorste hersencirculatie. De 
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spatiële resolutie in de studie van Moody was beperkt en bovendien werd 

geen één op één vergelijking gemaakt van de MRI beelden met de gouden 

standaard, de histologie. De TFE MRI techniek is een gradiënt echo 

techniek, waarbij een beter contrast ontstaat tussen de plaque bloeding en 

de directe omgeving. In onze studie werd de spatiële resolutie verhoogd 

naar 0,39x0,49 mm, waarmee kleinere gebiedjes met bloed gedetecteerd 

kunnen worden. De belangrijkste resultaten van de studie waren dat de 

bevindingen van twee beoordeelaars van de MRI beelden goed overeen 

kwamen en dat deze beoordeelaars meer dan 80% van de histologisch 

bewezen plaque bloedingen detecteerden. Deze T1w TFE techniek heeft 

daarmee potentie om risicovolle atherosclerotische plaque te detecteren. 

Ontwikkeling van gestandaardiseerde MRI beoordeling van plaque 
componenten 

In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven over de identificatie 

van diverse plaque componenten door middel van een systematische 

analyse van verschillende MR beelden. Ons MRI protocol bestond uit vijf 

verschillende MR wegingen, zogenaamde MR puls sequenties, 

gezamenlijk een ‘‘multisequence MR plaque imaging protocol genoemd. 

Elke MR weging geeft beelden met specifieke contrast eigenschappen en 

dit kan in belangrijke mate helpen om de diverse plaque componenten te 

differentiëren. Een nadeel is dat hierdoor een overvloed aan data ontstaat 

(vijf beelden van elk niveau van de plaque), wat snel tot verwarring leidt. 

Hoewel verschillende andere onderzoeksgroepen de waarde van ex vivo 

en in vivo ‘‘multisequence’’ MRI hebben beschreven voor de identificatie 

van plaque componenten, bieden deze publicaties geen duidelijkheid over 

de beste combinaties van MR wegingen voor specifieke plaque 

componenten. Daarom hebben wij zelf een algoritme ontwikkeld voor de 

identificatie van de verschillende plaque componenten (kalk, lipide kern, 

plaque bloeding, fibreus weefsel en het atheroom (‘‘lipid-rich necrotic 

core’’), gedefinieerd als de som van lipide kern en bloeding) met behulp 

van een logistisch regressie model. Het algoritme differentieert kalk, lipide 

kern, plaque bloeding en fibreus weefsel in drie vaste stappen, waarbij 

elke stap staat voor de optimale MR weging combinatie voor een 

specifieke component. Tevens werden voor alle van MR wegingen de 

bijbehorende afkappunten bepaald (signaal intensiteit). De analyse werd 
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bovendien zowel kwantitatief als kwalitatief uitgevoerd, waarbij gefocust is 

op het atheroom (‘‘lipid-rich necrotic core’’). Het atheroom wordt 

beschouwd als een indicator van de risicovolle plaque en wordt met ons 

algoritme geïdentificeerd met hoge sensitiviteit en specificiteit (93% en 

96%, en 76% en 100%, voor de kwalitatieve en kwantitatieve analyse, 

respectievelijk). De kwalitatieve analyse was zeker zo goed als de 

kwantitatieve analyse, terwijl de kwantitatieve analyse veel tijdrovender 

was. Daarom wordt de kwalitatieve analyse aanbevolen voor nieuwe 

studies.  

Kwantificatie van de grootte van het plaque atheroom (‘‘lipid-rich necrotic 
core’’)  

In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven waarin onderzocht is hoe 

nauwkeurig MRI de grootte van het plaque atheroom kan kwantificeren. In 

deze studie wordt gebruik gemaakt van het multisequentie algoritme uit 

hoofdstuk 3. Omdat andere onderzoekers reeds een hoge sensitiviteit en 

specificiteit (beide 84%) hadden aangetoond voor de identificatie van 

atheroom met alleen T1w TFE beelden, wordt in deze studie ook 

onderzocht hoe nauwkeurig atheroom grootte kan worden gekwantificeerd 

met alleen T1w TFE.  

De huidige opinie is dat een groter atheroom een hoger risico geeft op 

trombo-embolische complicaties. Wat de precieze hoeveelheid atheroom 

is, dat geassocieerd is met een verhoogd risico is echter onbekend. 

Histologische data beschrijven zeer verschillende hoeveelheden atheroom 

in plaque in de halsslagader. Hieruit blijkt dat identificatie van het 

atheroom alleen onvoldoende zal zijn om atherosclerotische plaque te 

categoriseren. MRI moet dus zowel kleine als grote hoeveelheden 

atheroom nauwkeurig kunnen kwantificeren om in de toekomst bruikbaar 

te kunnen zijn in de klinische praktijk. 

In deze studie kwantificeerden twee onafhankelijke MR beoordeelaars 

de atheroom grootte in plaque in de halsslagader, geblindeerd voor de 

gouden standaard, de histologie. Zij waren het in hun beoordeling in hoge 

mate met elkaar eens (‘‘interreader agreement’’), als ook met zichzelf bij 

een tweede onafhankelijke beoordeling een aantal maanden later  

(‘‘intra-reader agreement’’). Dit gold zowel voor de multisequentie 

beoordeling als ook voor de T1w TFE beoordeling. Er was een hoge 
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correlatie tussen MRI en histologie voor atheroom grootte. De sensitiviteit 

en specificiteit voor atheroom grootte waren op zijn minst 70% voor een 

uiteenlopende reeks van histologische afkappunten. Ook dit gold voor 

zowel multisequentie MRI als voor beoordeling op basis van alleen T1w 

TFE. 

Een belangrijk gegeven is dat de T1w TFE beelden veel sneller gemaakt 

zijn (in minder dan 4 minuten), dan de vijf MR wegingen van het 

multisequence protocol (25 minuten). Verder is niet alleen de scantijd voor 

T1w TFE korter, maar ook de beoordeel tijd aanzienlijk korter en 

eenvoudiger. Kwantificatie van atheroom grootte met T1w TFE beelden zal 

dus makkelijker in de klinische praktijk te implementeren zijn.  

Deze studie toonde ook dat het multisequentie algoritme niet kan 

differentiëren tussen de lipide kern en plaque bloeding. Retrospectieve 

analyse op een deel van de data toonde dat de lipide kern zonder bloed 

vaak een hoge MR signaal intensiteit heeft, in tegenstelling van wat in 

hoofdstuk 3 gevonden was (lage signaal intensiteit van de lipide kern). Dit 

resulteerde in een verkeerde classificatie door het algoritme van de lipide 

kern in plaque bloeding. Ook andere wetenschappers hebben beschreven 

dat het lastig kan zijn om de plaque bloeding af te grenzen binnen het 

atheroom, omdat de bloeding zo diffuus in het atheroom verdeeld is. Dit is 

een tweede verklaring waarom ons MRI multisequentie algoritme de 

grootte van het atheroom wel nauwkeurig kan kwantificeren, maar dat de 

kwantificatie van de grootte van plaque bloeding slechts redelijk is en dat 

de grootte van de lipide kern slecht bepaald kan worden.  

Tot slot, toekomstige studies die alleen geïnteresseerd zijn in de 

kwantificatie van atheroom grootte kunnen hun MR protocol beperken tot 

alleen T1w TFE beelden, omdat dit een techniek is die hiervoor zowel 

nauwkeurig, betrouwbaar als snel is. 

Vergelijking van symptomatische en asymptomatische patiënten met MRI 

In hoofdstuk 5 is een studie beschreven waarin werd onderzocht of de 

atheroom (‘‘lipid-rich necrotic core’’) grootte gemiddeld hoger is in plaque 

van symptomatische patiënten dan in plaque van asymptomatische 

patiënten. Het gaat voor beide groepen om patiënten met een 

hooggradige vernauwing in de halsslagader. 
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Uit grote gerandomiseerde klinische onderzoeken is gebleken dat 

patiënten met een hooggradige vernauwing in de halsslagader én 

symptomen hiervan, een verminderd risico op een herseninfarct hebben 

als ze zich laten opereren aan de vernauwing (‘‘endarterectomie’’). Echter, 

het is ook uitgezocht dat een groot aantal van deze patiënten (80% van de 

symptomatische patiënten met een hooggradige vernauwing) de eerste 

drie jaar sowieso geen groot herseninfarct krijgt met alleen conservatieve 

therapie. 

Deze studie was een initiële studie om uit te zoeken of de kwantificatie 

van atheroom grootte met T1w TFE beelden geschikt is om de relatie te 

bestuderen tussen atheroom grootte en het herseninfarct. Hiervoor moet 

T1w TFE verschil tussen de groepen kunnen aantonen. Drie MR 

beoordelaars, geblindeerd voor alle klinische informatie, hebben 

onafhankelijk een grote hoeveelheid plaque van symptomatische en 

asymptomatische patiënten beoordeeld en vonden zeer consistente 

resultaten (hoge intra- en interreader correlaties). Zij scoorden significant 

grotere atheroom grootte in plaques van symptomatische patiënten 

vergeleken met asymptomatische patiënten. Het gemiddeld grotere 

atheroom in symptomatische patiënten ondersteunt de opinie dat een 

atherosclerotische plaque met een groot atheroom meer kans heeft op 

scheuring van de fibreuze kap en daarmee een hogere kans geeft op 

herseninfarcten. Het blijft wel belangrijk dat men bij individuen de 

metingen van atheroom grootte met voorzichtigheid interpreteert, omdat 

er een aanzienlijke overlap is in atheroom grootte tussen de individuele 

patiënten uit de symptomatische en asymptomatische patiënten groep. 

Vervolg studies zijn gerechtvaardigd en moeten onderzoeken of 

atheroom grootte zoals wij dat kwantificeren daadwerkelijk geschikt is als 

extra parameter voor de inschatting van de kans op het herseninfarct. Ook 

heeft onze methode potentie om atheroom grootte te onderzoeken in 

relatie tot de tijd en in relatie tot therapie met behulp van seriële MRI. 

Ontsteking in de plaque 

In hoofdstuk 6 is een studie beschreven waarin onderzocht is of ultra 

kleine superparamagnetische deeltjes van ijzeroxide (‘‘ultrasmall 

superparamagnetic particles of iron oxide’’, USPIO) opgenomen worden in 
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plaque in de halsslagader van mensen. Ook is onderzocht of de MR 

signaal intensiteit veranderd na toediening van USPIO. 

Het is erg belangrijk om ontsteking in de plaque te bestuderen, omdat 

atherosclerose wordt beschouwd als een ontstekingsziekte. Eén van de 

kenmerken van een risicovolle plaque is de overvloed van macrofagen 

(macrofagen zijn de opruimcellen van het afweersysteem). MRI van 

macrofaag-rijke plaque betekent beeldvorming op cellulair niveau en is, 

met de op dit moment beschikbare klinische MRI scanners, een enorme 

uitdaging. 

Publicaties van dier-experimentele studies met konijnen met zeer 

vetrijke diëten hadden reeds aangetoond dat USPIO ophopen in plaque 

met veel macrofagen en dat hierdoor veranderingen in MR signaal worden 

geïnduceerd. Echter, de dosis USPIO die aan de konijnen werd gegeven 

was ongeveer twintig maal hoger als toegestaan bij mensen. 

In onze studie werd aangetoond dat USPIO hoofdzakelijk opgenomen 

werden in macrofagen van zogenaamde geruptureerde plaque (dat wil 

zeggen: ruptuur van de fibreuze kap) of bijna geruptureerde plaque. De 

opname van USPIO zorgde voor een significante MR signaal daling in de 

vaatwand op zogenaamde T2* gewogen MR beelden, gemaakt 24 uur na 

intraveneuze toediening van de USPIO. Na 72 uur werd een statistisch niet 

significante MR signaal daling waargenomen. Onze studie is wereldwijd 

de eerste studie die resultaten publiceerde over de opname van USPIO in 

plaque in de halsslagader van mensen. 

Onze resultaten werden later bevestigd door de groep van Gillard, die 

beschreven dat de optimale tijd voor beeldvorming ligt tussen de 24 en 36 

uur na toediening van USPIO. 

Het grootste probleem met het gebruik van USPIO is dat de effecten 

het best tot zijn recht komen op T2* gewogen MR beelden, terwijl deze 

beelden slechts een matige signaal ruis verhouding hebben. Er zijn 

meerdere mogelijkheden de signaal ruis verhouding te verbeteren in 

toekomstige studies, zoals: het gebruik maken van andere MR puls 

sequenties, het verminderen van de spatiële resolutie, verbeterde zend en 

ontvangst spoelen, en door gebruik te maken van sterkere magneetvelden. 

Het is recent ook mogelijk geworden om positief contrast te genereren in 

plaats van negatief contrast (dat wil zeggen dat er dan hoge signaal 

intensiteit is in gebieden van de vaatwand waar veel USPIO opname is 



Nederlandse samenvatting 

145 

geweest). Naar verwachting zijn beelden met positief contrast ten gevolge 

van USPIO opname in de vaatwand eenvoudiger te beoordelen. 

Discussie 

In hoofdstuk 7 worden de bevindingen van dit proefschrift besproken 

in samenhang met de internationale literatuur. Tevens worden alternatieve 

veelbelovende beeldvormende technieken besproken. Tot slot wordt een 

toekomst perspectief geschetst. 

Conclusies 

Uit de verschillende studies beschreven in dit proefschrift wordt 

geconcludeerd dat MR beeldvorming met alleen T1w TFE beelden een 

accurate, reproduceerbare en snelle manier biedt om het risicovolle 

atheroom (‘‘lipid-rich necrotic core’’) te kwantificeren in plaque gelegen in 

de halsslagader.  

Tevens wordt geconcludeerd dat MRI potentie heeft de relatie te 

bestuderen tussen de grootte van het atheroom en de kans op het 

herseninfarct, omdat met T1w TFE beelden gemiddeld een significant 

groter atheroom gevonden werd in plaque van symptomatische patiënten 

vergeleken met plaque van asymptomatische patiënten. Echter, uit onze 

resultaten blijkt ook dat er een aanzienlijke overlap is atheroom grootte 

tussen de symptomatische en asymptomatische patiënten en dit vraagt 

daarom om een voorzichtige interpretatie bij individuele patiënten. 

Ons multisequence MR algoritme bevatte vijf MR pulse sequences 

(T1w TFE, PDw TSE, T2w TSE, T1w TSE and partial T2w TSE) waarmee 

een nauwkeurige kwantificatie mogelijk was voor de hoeveelheid fibreus 

weefsel, echter niet voor de hoeveelheid kalk. Ons algoritme was niet in 

staat de lipide kern te differentiëren van plaque bloeding. De kwantificatie 

van de atheroom grootte was met multisequence MRI even goed als met 

T1w TFE alleen. 

Een overvloed aan macrofagen in een plaque (plaque ontsteking) is 

een ander kenmerk van een risicovolle plaque. Uit onze studie met USPIO 

blijkt dat macrofagen hoofdzakelijk ophopen in geruptureerde of bijna 
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geruptureerde plaque in de halsslagader. Wij toonden aan dat USPIO 

opgenomen worden in deze macrofagen en dat dit leidde tot focaal signaal 

verlies op de T2* MR beelden van de plaque. 

 

De resultaten van de studies in dit proefschrift kunnen belangrijk zijn 

voor de klinische praktijk, omdat MRI een niet invasieve techniek is die de 

risicovolle kenmerken van atherosclerotische plaque kan identificeren en 

kwantificeren. Toekomstige studies worden aanbevolen om de relatie 

tussen deze risicovolle kenmerken van plaque in de halsslagader, zoals het 

atheroom en plaque ontsteking, en het optreden van een herseninfarct te 

onderzoeken. Ook seriële MRI studies naar de effecten van therapie op 

plaque progressie en regressie zijn nodig. 

Uiteindelijk moet onderzocht worden of onze MRI technieken leiden tot 

een betere patiënten selectie, dat wil zeggen: een nauwkeurigere 

inschatting of een patiënt baat heeft bij operatie of stenting van de 

atherosclerotische halsslagader. 


