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Cardiovascular disease is the number one cause of death in western society. 

Although patients with cardiovascular events can be free of symptoms prior to 

the event, the arterial tree may already exhibit structural and/or functional 

changes at an early stage of the disease process. For example, arteries may 

stiffen, which is associated with increased (systolic) blood pressure and, 

consequently, an increased load on the heart, or thicken their wall, especially in 

the intima-media layers. Both stiffening of the arteries and increased intima-

media thickness have shown to be predictors of cardiac and cerebrovascular 

disease in epidemiological studies.  

The main objective of this thesis was to develop an accurate and reliable non-

invasive method to assess arterial stiffness locally. We have chosen for the 

assessment of local stiffness to be informed of changes in specific arteries rather 

than of changes in a global part of the arterial tree, including arteries with 

different dynamic properties. The latter information is obtained when assessing 

pulse wave velocity over the trajectory from the carotid to the femoral artery. 

The methods, presently in use to determine local artery stiffening are, among 

others, arterial compliance coefficient (the increase in absolute cross-sectional 

area for a given increase in blood pressure) and distensibility coefficient (the 

relative increase in cross-sectional area for a given increase in blood pressure). 

These methods, however, do have limitations, because they assume a linear 

pressure-area relationship and require an accurate measure for the local pulse 

pressure, which is difficult to obtain non-invasively. Therefore, we have taken a 

different approach in the local assessment of artery stiffening. We have chosen 

to measure the propagation velocity of the arterial pulse wave over a short artery 

segment (less than 2 cm) by means of high resolution ultrasound. The higher 

this wave velocity is the faster the stiffer the artery will be.  

This thesis focuses on the assessment of stiffness in elastic arteries, because of 

the abundant evidence that the mechanical properties of these arteries, in 

contrast to that of muscular arteries, changes strongly with aging and 

(cardiovascular) disease. The common carotid artery was taken as an example 

of an elastic artery, because of its prevalent involvement in atherosclerotic 

disease. An overview of other factors, that may influence pulse wave velocity 

measurement, independent of arterial stiffness, is given in Chapter 1. 

In Chapter 2, we address the relevant non-invasive techniques currently 

available, mostly based on ultrasound, to acquire stiffness parameters in normal 

populations as well as in such patient groups as hypertensives and diabetics. 
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We discuss the mathematical and physical interrelationships between those 

parameters. It is shown that the assumptions made to derive these relationships, 

inherently lead to approximations. Moreover, we show that some characteristics, 

e.g. local pulse pressure, are difficult to measure directly, requiring a search for 

alternative measures of arterial stiffness. 

In Chapter 3, we show that estimates of local pulse wave velocity can be 

measured reliably, by applying linear regression to characteristic time-points in 

the diameter waveforms of the common carotid artery, as recorded 

simultaneously by multiple M-line ultrasound. The proposed method circumvents 

two major problems of current measures of arterial stiffness, namely inaccurate 

distance measurement as occurs for the carotid-femoral pulse wave velocity, 

and inaccurate local pulse pressure measurement in calculating distensibility 

coefficients. The precision of this method is investigated in a phantom setup 

scaled according to realistic in vivo conditions. Special attention is paid to the 

identification of the systolic foot of the wave. We defined the systolic foot by 1) 

the maximum of the second derivative, 2) the intersecting tangent with the 

diastolic minimum and 3) the intersection at the 20% threshold of the systolic 

upstroke. Prior to systolic foot detection, the diameter waveforms are subjected 

to pre-processing with various filters. It is concluded that foot detection by a 

threshold of 20% or by the intersecting tangent method provide a more suitable 

identification point for the foot of the wave because these methods are less 

sensitive to (phase) noise than the maximum of the second derivative method 

and exhibit good precision with a coefficient of variation of less than 1%.  

The accuracy and precision of the systolic foot identification in vivo may be 

disturbed by early wave reflections, which affect pulse wave transit time 

measurements. In Chapter 4, we show in healthy subjects the existence of early 

wave reflections and discuss their impact on systolic foot identification. The 

systolic foot and an inflection point, a discontinuity in the ascending limb of the 

diameter waveform, are identified using the second derivatives of the diameter 

waveforms. The observed pulse wave transit time shows a good intra-subject 

precision. The systolic foot runs forward while the inflection point runs 

backwards, indicating that it is associated with a reflected wave. Despite the 

good intra-subject reproducibility, confluence of incident and reflected waves 

disturbs identification and discrimination of the systolic foot and the inflection 

point, resulting in biased estimates. Therefore both points are unsuited for local 

pulse wave velocity measurements in the common carotid artery.  
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If the distance to the reflection site is known, reflections themselves might be 

used for the assessment of global pulse wave velocity, as discussed in 

Chapter 5. This technique is appealing because it requires access to only a 

single measurement site. However, an inflection point, signalling the arrival of a 

reflected wave, should be considered with caution if it is used to estimate pulse 

wave, because the actual site of reflection is generally unknown, leading to 

erroneous conclusions. Even if the site of reflection is known, this method is still 

debatable, because amplitude of the reflected wave and interaction of incident 

and reflected waves may alter the timing of the inflection point independent of 

the actual propagation time of the wave. 

In Chapter 6, local pulse wave velocity is measured in young and older subjects 

(mean age 26 and 59 years, respectively), using either the systolic foot or the 

dicrotic notch as time-reference point. Dicrotic notch pulse wave velocity, at 

about mean arterial pressure, has a better intra-subject precision than systolic 

foot pulse wave velocity. The expected difference in stiffness between the two 

age categories only emerges for the dicrotic notch pulse wave velocity. The 

dicrotic notch method, in contrast to the systolic foot method, showed a 

significant correlation with relative diameter change and pulse wave velocity 

calculated from the distensibility coefficient. The dicrotic notch pulse wave 

velocity is measured close to mean arterial pressure, and is more accurate and 

has a better precision than the pulse wave velocity measured with the systolic 

foot as time-reference point. 

The pressure dependence of arterial stiffness may have serious consequences 

for the non-invasive assessment of arterial elastic properties and is studied in 

detail in Chapter 7. The degree of pressure dependency and the consequence 

for the assessment of arterial stiffness is analyzed by measuring intra-arterial 

pressure and common carotid artery diameter waveforms simultaneously in 

patients undergoing coronary angiography. Exponential analytical models are 

used to describe the measured pressure-area curve, from these exponential 

models the pressure dependent  pulse wave velocity can be obtained. 

Additionally, compliance coefficients were calculated separately over the 

diastolic and systolic pressure range, using the dicrotic notch as a cut-off. The 

incremental pulse wave velocity at systolic, but not at diastolic pressure, exhibits 

a strong association with pulse pressure and age. Moreover, we showed that 

patients with high pulse pressure had a three times lower compliance at systolic 

pressure range compared to patients with lower pulse pressures. This suggests 

that arterial stiffness at diastolic pressure is only a minor predictor of the pulsatile 

load on the left ventricle, especially in patients with high pulse pressure. This has 
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serious consequences for the non-invasive quantification of arterial stiffness in 

individual patients and stresses the need for methods to assess arterial stiffness 

non-invasively at higher (preferably systolic) pressure levels than at the diastolic 

pressure level as commonly in use. 

In the general discussion (Chapter 8), an integrated interpretation of the work 

described in the previous Chapters was given. We analyzed whether local pulse 

wave velocity can be used to determine intrinsic arterial stiffness. In addition, we 

use the associated stiffness parameter to derive the local (central) pulse 

pressure by assuming an exponential pressure-area relationship and using only 

diastolic blood pressure as additional input. We show that, like the systolic foot, 

the dicrotic notch is followed by an inflection point. However, the interference of 

reflected waves on the dicrotic notch seems rather small. On the other hand, the 

poor correlation between age and systolic foot pulse wave velocity can not be 

attributed to the lack of difference in diastolic stiffness. Finally, the dicrotic notch 

method is also applied to the assessment of carotid-femoral pulse wave velocity, 

which shows that this method may provide additional information about arterial 

stiffness.  

In this thesis we develop and evaluate a method to determine local arterial 

stiffness in the common carotid artery. The method is based on local pulse wave 

velocity measurements using the dicrotic notch in the diameter waveform as 

time-reference point. This parameter measured near systolic pressure level, may 

provide additional structional and functional information of arterial stiffness.  
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In de westerse samenleving zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 

één. Ondanks dat sommige patiënten geen symptomen vertonen vóór het 

optreden van hart- en vaatziekten, laten slagaders (arteriën) vaak al in een vroeg 

stadium van het ziekteproces veranderingen zien. Voorbeelden hiervan zijn: 1) 

een toename van de stijfheid van de arteriële vaatwand, dat geassocieerd is met 

een hoge bloeddruk en een toename van de hartbelasting, en 2) een verdikking 

van de binnenste laag van de bloedvaatwand (intima). Epidemiologisch 

onderzoek heeft aangetoond dat zowel een toename in vaatstijfheid als een 

verdikking van de vaatwand een voorspellende waarde hebben voor het 

optreden van hart- en vaatziekten. 

De voornaamste doelstelling van dit proefschrift was een nauwkeurige en 

betrouwbare methode te ontwikkelen, waarmee de vaatstijfheid lokaal gemeten 

kan worden. We hebben voor een lokale vaatstijfheidsmeting gekozen 

aangezien die informatie geeft over een specifieke slagader in plaats van over 

een globaal deel van de vaatboom met slagaders met verschillende dynamische 

eigenschappen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij de meting van de 

polsgolfsnelheid over het traject van hals- naar beenslagader. De methodes die 

op dit moment gebruikt worden om lokale vaatstijfheid te kunnen bepalen zijn 

onder andere gebaseerd op de compliantie coëfficiënt (de absolute toename in 

oppervlakte van de doorsnede van een slagader bij een gegeven toename in 

bloeddruk) of de distensibiliteitscoëfficiënt (de relatieve toename in doorsnede bij 

een bepaalde toename in bloeddruk). Deze methodes hebben echter 

beperkingen omdat ze uitgaan van een lineaire bloeddruk-doorsnede relatie en 

de lokale bloeddrukvariaties bekend veronderstellen. De voortplanting-snelheid 

van drukgolven in slagaders heeft geen last van deze beperkingen terwijl hij 

rechtstreeks gekoppeld is aan de stijfheid: hoe stijver de vaatwand van de 

slagader, des te hoger is de zogenaamde polsgolfsnelheid.  

In dit proefschrift wordt voornamelijk gekeken naar de vaatstijfheid in elastische 

slagaders, omdat er vele aanwijzingen zijn dat de mechanische eigenschappen 

van deze slagaders, in tegenstelling tot die van musculaire slagaders, sterk 

veranderen met leeftijd en onder invloed zijn van (cardiovasculaire) 

ziekteprocessen. De overige factoren die de meting van de polsgolfsnelheid, 

onafhankelijk van de vaatstijfheid, kunnen beïnvloeden zijn beschreven in 

hoofdstuk 1.  

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de huidige niet invasieve 

technieken, het merendeel gebaseerd op ultrageluid, om de vaatstijfheid te 

meten in zowel normale populaties als in specifieke patiënten groepen zoals 
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mensen met hoge bloeddruk of diabetes. In dit hoofdstuk beschrijven we de 

mathematische en fysische onderlinge relaties tussen de verschillende 

parameters. We laten zien hoe de aannames, die ten grondslag liggen aan het 

bepalen van deze relaties, leiden tot benaderingen van de werkelijke 

vaatstijfheid. Bovendien laten we zien dat een aantal van deze parameters, 

bijvoorbeeld de lokale polsdruk, moeilijk op een niet invasieve en nauwkeurige 

manier te meten zijn. Dit illustreert de behoefte aan een alternatieve 

meettechniek waarmee de vaatstijfheid bepaald kan worden zonder de polsdruk 

te meten. 

In hoofdstuk 3 laten we zien dat de lokale polsgolfsnelheid nauwkeurig bepaald 

kan worden met behulp van een lineaire regressie analyse toegepast op 

karakteristieke tijdspunten die bepaald zijn uit diameter golfvormen opgenomen 

met een meervoudige M-lijn ultrageluidstechniek. De voorgestelde methode 

vermijdt twee belangrijke problemen van de conventionele methode om 

vaatstijfheid te meten. Bij de regressiemethode ligt de afstand vast voor de 

gebruikte transducent, en is dus niet afhankelijk van de patiënt zoals dat het 

geval is voor de polsgolfsnelheidsmeting over het traject tussen hals- en 

beenslagader. Verder is de meting van de lokale polsdruk niet nodig, zoals voor 

distensibiliteitsmetingen het geval is. De precisie van de regressiemethode is 

onderzocht in een proefopstelling die geschaald is naar realistische condities in 

het menselijk lichaam. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de verschillende 

technieken waarmee de systolische voet, dat is het begin van de diameter curve, 

bepaald kan worden. We hebben gekeken naar (1) het maximum van de tweede 

afgeleide, (2) het snijpunt van de steilste raaklijn van de diametercurve met zijn 

minimale waarde en (3) het snijpunt met een drempel van 20% van de opgaande 

flank. Voordat de systolische voet bepaald wordt, zijn de diameter golfvormen 

bewerkt met verschillende filters. We hebben laten zien dat zowel de 

drempelwaarde- als de snijpuntmethode beter werken voor het bepalen van de 

systolische voet van de diameter curve, omdat deze technieken minder gevoelig 

zijn voor (fase) ruis dan de methode gebaseerd op de tweede afgeleide. De 

drempelwaarde en snijpuntmethode hebben een goede precisie en 

nauwkeurigheid, zoals blijkt uit een variatie coëfficiënt van minder dan 1%. 

De nauwkeurigheid en precisie van de systolische voet identificatie in vivo kan 

worden verstoord door vroege golfreflecties en dit kan tevens de golf looptijd 

meting beïnvloeden. In hoofdstuk 4 laten we zien dat in de halsslagader van 

gezonde proefpersonen inderdaad golfreflecties optreden in een vroege fase van 

de hartcyclus die tot uiting komen in een inflectiepunt, een discontinuïteit in de 

opgaande flank van de diameter golfvorm. We gaan na wat de invloed is van 



Samenvatting 

 164 

deze vroege golfreflecties op de bepaling van de systolische voet. Daartoe 

hebben we de systolische voet en het inflectiepunt geïdentificeerd met behulp 

van de tweede afgeleide van de diameter golfvorm. Ook in vivo blijkt dat met de 

regressiemethode de looptijd van de polsgolf, en dus ook de polsgolfsnelheid, 

met een goede precisie zijn te bepalen. Ondanks dat de precisie van de 

metingen goed is, zorgt het samenvloeien van de voorwaarts en terugkerende 

drukgolven voor een onnauwkeurigheid in de identificatie van de systolische voet 

en leidt derhalve tot een foute looptijd. We kunnen daarom concluderen dat 

beide karakteristieke punten van de diameter golfvorm ongeschikt zijn voor het 

bepalen van de polsgolfsnelheid. 

Als de afstand tot het reflectiepunt bekend is, kan een inflectiepunt dat de 

aankomst van de gereflecteerde golf signaleert gebruikt worden om de globale 

polsgolfsnelheid te bepalen (hoofdstuk 5). Deze techniek lijkt attractief omdat er 

slechts op één plaats gemeten hoeft te worden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 

5, is het in het algemeen onmogelijk om het reflectiepunt en dus de afstand tot 

dit reflectiepunt in het lichaam te bepalen. Zelfs als het reflectiepunt bekend is, 

dan nog blijft deze techniek discutabel, omdat de mate van reflectie en 

onderlinge interactie van de heen- en teruggaande golf, het tijdsmoment van het 

inflectiepunt kunnen beïnvloeden, onafhankelijk van de looptijd. 

In hoofdstuk 6 wordt de lokale polsgolfsnelheid in jonge en oudere 

proefpersonen (gemiddelde leeftijd respectievelijk 26 en 59 jaar) met de 

regressiemethode gemeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de systolische 

voet en de dicrotic notch as tijdsreferentie punt. Het verwachte verschil in 

vaatstijfheid tussen de twee leeftijdsgroepen kon alleen worden vastgesteld met 

behulp van de dicrotic notch polsgolfsnelheid. Bovendien liet de dicrotic notch 

methode, in tegenstelling tot de systolische voet methode, een significante 

correlatie zien met relatieve distensie en de polsgolfsnelheid bepaald uit de 

distensibiliteitscoëfficiënt. De dicrotic notch polsgolfsnelheid, gemeten dichtbij de 

gemiddelde druk, heeft dus een betere nauwkeurigheid en precisie dan de 

systolische voet polsgolfsnelheid.  

De drukafhankelijkheid van de vaatstijfheid kan ernstige consequenties hebben 

voor het bepalen van de arteriële elastische eigenschappen (hoofdstuk 7). De 

mate van de drukafhankelijkheid en de consequentie voor het bepalen van de 

vaatstijfheid is geanalyseerd door het simultaan meten van de aortadruk en 

diameter van de halsslagader in patiënten tijdens coronaireangiografie. De 

onderlinge druk-doorsnede relatie is met exponentiële modellen beschreven. Uit 

deze relatie kan de polsgolfsnelheid als functie van de bloeddruk berekend 
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worden. Bovendien is de compliantie berekend afzonderlijk voor het diastolische 

en systolische drukbereik, waarbij de dicrotic notch gebruikt werd als afsnijpunt. 

De polsgolfsnelheid bij systolische druk, maar niet bij diastolische druk, liet een 

sterke relatie zien met polsdruk en leeftijd. Bovendien lieten we zien dat 

patiënten met een hoge polsdruk een driemaal lagere compliantie in een 

systolisch drukbereik hebben in vergelijking met patiënten met een lage 

polsdruk. Dit suggereert dat in deze patiënten de vaatstijfheid bij diastolische 

druk maar in beperkte mate een maat is voor de belasting van het linker 

ventrikel. Bovendien toont dit aan dat de drukafhankelijke vaatstijfheid in deze 

patiënten een toename in polsdruk kan verklaren. Dit benadrukt de behoefte aan 

methodes om vaatstijfheid niet invasief en bij een hogere bloeddruk te bepalen 

dan de diastole bloeddruk wat op dit moment gebeurt. 

In de algemene discussie (hoofdstuk 8) laten we zien dat de lokale 

polsgolfsnelheid gebruikt kan worden om de intrinsieke vaatstijfheid te bepalen. 

De daarbij gebruikte intrinsieke vaatstijfheidsparameter gebruiken we vervolgens 

weer om de lokale polsdruk te bepalen via een modelmatige exponentiële druk-

oppervlakte relatie waarvoor alleen de polsgolfsnelheid en diastole bloeddruk 

nodig zijn. Verder laten we zien dat de dicrotic notch zoals de systolische voet 

gevolgd wordt door een inflectiepunt. De invloed van golfreflecties op de 

bepaling van de dicrotic notch blijkt echter klein te zijn. De slechte correlatie 

tussen leeftijd en systolische polsgolfsnelheid kan men niet verklaren met een 

verwaarloosbaar verschil in diastole vaatstijfheid maar moet toegeschreven 

worden aan de moeilijkheid om de systolische voet voldoende nauwkeurig te 

kunnen bepalen. Aan het einde van dit hoofdstuk laten we zien dat de dicrotic 

notch ook gebruikt kan worden voor het bepalen van de polsgolfsnelheid over 

het traject tussen hals- en beenslagader.  

In dit proefschrift hebben we een methode ontwikkeld en geëvalueerd waarmee 

de lokale vaatstijfheid gemeten kan worden in de halsslagader. Deze methode 

werkt het beste als de dicrotic notch gebruikt wordt als tijdsreferentie punt voor 

de bepaling van de polsgolfsnelheid. Omdat dan de meting op een hogere 

bloeddruk wordt uitgevoerd verkrijgt men additionele structurele and functionele 

informatie over de vaatstijfheid. 
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