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Summary 

In patients with chronic ischemic mitral regurgitation (CIMR), mitral leaflet closure is 
hindered by traction on the leaflets (leaflet tethering) because of ischemic ventricular 
disease. Therefore CIMR has been treated by restrictive annuloplasty (RA), combined 
with coronary bypass grafting (CABG). However, despite the enthusiasm for low 
perioperative mortality rate, high initial surgical success rate (no residual MR) and the 
positive effects on survival and functional symptomatic status, several studies have 
clearly demonstrated that RA is subject to variable rates of recurrence of MR. 
Mechanisms for recurrence have been described. Progressive left ventricular adverse 
remodeling (LVR), local or global, seems to be the crowbar to distort the balance of 
valve closure, causing recurrence of MR. However, recent studies have confirmed that 
some patients with CIMR may benefit from RA. To select patients who will benefit 
from RA a search for preoperative predictors of recurrent MR is needed. 
 
In the first chapter of this thesis, the definition of CIMR, the pathophysiology, 
prevalence and outcome of patients without valve treatment are clarified. Historical 
notes and studies are reported and the contribution of individual components of the 
mitral valve complex to CIMR is extensively described to understand the mechanism of 
ischemic mitral insufficiency. The echocardiographic evaluation of these patients 
concentrates on mitral valve function and geometry as well as on left ventricular and 
papillary muscular characteristics. Functional evaluation by strain and strain rate is 
explained. Finally, the outcome of treatment by CABG and RA in CIMR patients is 
reported and mechanisms of recurrent MR are described. The research in the following 
chapters is based on a search of the predictors of recurrent MR, trying to select the 
patients that will benefit from CABG and RA. 
 
Recently, some reports have indicated the preoperative geometrical configuration of 
the posterior mitral leaflet (PML tethering angle > 45°) as a predictor of recurrent MR. 
However, in Chapter 2 we investigate the importance of the anterior mitral leaflet 
(AML) tethering angle in predicting recurrence of MR and whether the effect of AML 
tethering is secondary to modifications in left ventricular size and geometry. In a large 
multicenter study (435 patients), patients were divided by the baseline AML tethering 
angle. The predictive value of AML tethering was confirmed. Moreover, compared with 
patients with PML tethering ≥45°, those with moderate-severe AML tethering had 1.7 
times higher odds of MR recurrence. The increase in risk associated with severe AML 
tethering was >3.7-fold. Furthermore, we did not find any interaction between AML 
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tethering and other variables of impaired LV function and LVR (geometrical alterations) 
demonstrating that AML tethering is a primary independent predictor of MR, and its 
effect is not secondary to left ventricular function and geometry. 
 
In Chapter 3 we investigate the impact of preoperative AML tethering on the 
recurrence of MR and left ventricular reverse remodeling (LVRR), defined as a 
reduction in end-systolic volume index > 15% and left ventricular geometrical reverse 
remodeling (LVGRR), defined as a reduction in systolic sphericity index to a normal 
value of < 0.72 in patients with altered baseline geometry. In this multicenter study, 
362 patients were divided into two groups by baseline AML tethering. At multivariable 
regression analysis an AML tethering angle > 39.5° was a strong predictor of MR 
recurrence, lack of LVRR and lack of LVGRR. In contrast, the preoperative PML 
tethering angle did not show a significant difference in either group. 
 
LV dyssynchrony contributes to functional mitral regurgitation (MR) since the 
uncoordinated mechanical contraction of papillary muscle insertion sites leads to a 
decreased MV closing force, which causes MR. In Chapter 4 we investigate whether 
dyssynchrony of the papillary muscles (DYS-PAP) is a predictor of recurrence of MR. 
These measurements were based on 2D-speckle-tracking echocardiography of the 
papillary muscles and we found that DYS-PAP > 58 ms was a strong predictor of 
recurrent MR. We showed that DYS-PAP represents a reliable tool to identify patients 
with CIMR who can benefit from CABG and RA. 
 
DYS-PAP > 58 ms was evaluated as a predictor of recurrent MR in a specific population 
of patients with ischemic dilated cardiomyopathy MR (ejection fraction < 35%) who 
underwent CABG and RA. In Chapter 5 we confirm that DYS-PAP is a strong predictor 
of MR recurrence with a maximal sensitivity and high specificity. 
 
The relationship between the mitral leaflet tethering pattern and DYS-PAP is 
investigated in Chapter 6. The preoperative symmetric tethering pattern is significantly 
correlated with preoperative DYS-PAP. We found that in symmetric tethering patients 
DYS-PAP deteriorated during follow up (postoperatively), while in the asymmetric 
tethering patients DYS-PAP improved significantly. We concluded that the symmetric 
pattern is a strong predictor of postoperative DYS-PAP. The tethering pattern seems to 
be an easy and immediate tool to identify patients with advanced DYS-PAP who are 
unlikely to benefit from CABG and RA. 
 
By searching for predictors of recurrent MR, apparently the population with 
recurrence has more severe ventricular dysfunction at baseline, which can obviously 
not be compensated by CABG and RA compared to patients that have no recurrence. 
In Chapter 7 we measure the strain (longitudinal, radial and circumferential) of 16 LV 
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segments in patients with a symmetric and asymmetric tethering pattern at baseline 
and follow up (after CABG and RA). We demonstrate that patients with a baseline 
symmetric tethering pattern had impaired strain values in all LV segments at baseline, 
which were not reverted by surgery. In contrast, asymmetric patients showed only 
localized impaired strain values, which significantly improved at follow up. 
 
Identification of the CIMR population that will have recurrent MR after CABG and RA 
was investigated in the previous chapters at the level of mitral valve geometrics, papil-
lary muscle dyssynchrony and LV function. Since mitral valve closure is also dependent 
on the transmitral gradient, left atrial (LA) function is evaluated in Chapter 8 by LA 
strain and strain rate, before and after CABG and RA. Patients with recurrent MR ob-
served an irreversible impairment of the LA reservoir phase due to reduced compli-
ance. In these patients also the conduit phase and active contractile phase did not 
improve after the operation, which was probably attributable to high LV filling pres-
sure. Patients without recurrent MR had enhanced LA volume and strain values at 
baseline, which reverted to normal measurements at follow up.  
 
In Chapter 9 an overview of the thesis and further perspectives are discussed. Looking 
at the leaflet configuration, it is explained why the angle of AML (and not PML) is a 
predictor of recurrent MR. Moreover, differentiation of the basal and distal AML angle 
is discussed. The relation between the AML angle and LV remodeling (global and local) 
is explained and when looking at local remodeling, defined by PM displacement, it 
seems that ALPM displacement determines the AML configuration. 
 
Although there is no relation between PM displacement and function of the PMs (fiber 
shortening), it seems that function of the LV wall, adjacent to the PMs and PM dis-
placement, varies in a similar way.  
 
In previous chapters, papillary muscle dyssynchrony (DYS-PAP) was shown to be pre-
dictor of recurrent MR. However, it is important to differentiate LV dyssynchrony from 
DYS-PAP and to differentiate mechanical dyssynchrony from electrical dyssynchrony.  
 
A symmetric leaflet tethering pattern seems to be a strong predictor of papillary mus-
cle dyssynchrony and reflects patients with generalized ischemic heart disease. In con-
trast, an asymmetric tethering pattern reflects patients with localized ischemic disease. 
 
To select patients who will benefit from RA, LA function has to be evaluated since LA 
function denotes diastolic LV (dys)function. LA volume and reservoir are reversible as 
long as structural changes of the LA wall are absent. Dysfunction of the LA conduit and 
contraction depicts a population with irreversible LV diastolic dysfunction with lack of 
reversed remodeling, even after RA and CABG. 
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We conclude that RA can only be effectively employed in selected CIMR patients. RA 
is indicated in CIMR patients with an echocardiographic asymmetric mitral valve 
tethering pattern, with an AML tethering angle < 39.5°, SIS < 0.7 and in the absence 
of severe DYS-PAP (< 58 ms), and advanced diastolic LV dysfunction (reduced LA 
function). These echocardiographic variables should be incorporated in the preoper-
ative assessment of patients with CIMR. 
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Samenvatting (Summary in Dutch) 

Bij patiënten met chronische ischemische mitralisklep insufficiëntie (CIMR), wordt de 
sluiting van de mitralisklep gehinderd door tractie op de twee klepbladen als gevolg 
van een ischemische aandoening van de hartspier. Daarom heeft de standaard behan-
deling voor patiënten met CIMR zich de laatste 20 jaren toegespitst op zowel het 
ischemisch hartlijden, doormiddel van coronaire bypass chirurgie (CABG), als op de 
mitralisklep insufficiëntie (MR), met behulp van een restrictieve ring (RA) die men op 
de mitralisklep annulus hecht. Echter, ondanks het initiële enthousiasme voor deze 
ingreep, gezien het lage perioperatieve sterftecijfer, de goede initiële chirurgische 
resultaten (geen rest-lekkage van de mitralisklep na de ingreep) en de gunstige symp-
tomatische uitkomst, hebben verschillende recente studies aangetoond dat meer dan 
30% van deze patiënten na 3 jaar terug matig-tot-ernstige MR (MR > 2+) vertonen .  
Het mechanisme voor dit recidief berust op een progressieve remodeling van de linker 
ventrikel (LVR), die gelokaliseerd of globaal kan voorkomen. Toch zijn er ook recente 
studies die bevestigen dat sommige CIMR patiënten wel baat hebben bij de gecombi-
neerde behandeling van CABG met een restrictieve ring. Een goede patiënten selectie 
is dus cruciaal. Daarom wordt getracht via dit onderzoek om echocardiografische pa-
rameters te identificeren die het recidief op MR kunnen voorspellen. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt de definitie, de pathofysiologie en prevalentie van CIMR  
verduidelijkt. De normale, maar complexe samenstelling van het mitralisklep-apparaat, 
bestaande uit  5 componenten wordt beschreven en de bijdrage van deze componen-
ten tot CIMR  wordt ook via historische studies toegelicht. De echocardiografische 
evaluatie van deze patiënten concentreert zich niet enkel op de mitralisklep functie en 
de geometrische configuratie van de klep, maar ook op de functie en geometrie van de 
linker ventrikel (LV) en de papillair spieren (PM). Voor de functionele evaluatie van 
spierweefsel, aan de hand van strain metingen, wordt gebruik gemaakt van 2D-
speckle-tracking echocardiografie (2D-STE), een software- analyse die in dit hoofdstuk 
wordt besproken. 
 
De slechte uitkomst bij CIMR patiënten (MR > 2+), waarbij enkel een CABG werd ver-
richt, benadrukt het belang van een additionele behandeling voor de mitralisklep insuf-
ficiëntie. In dit hoofdstuk worden de uiteenlopende resultaten na CABG en restrictieve 
annuloplastie aangehaald, wat meteen ook de reden is van ons onderzoek naar voor-
spellende parameters om patiënten te kunnen selecteren die wel baat hebben bij deze 
operatieve behandeling. 
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Een aantal recente studies hebben de geometrische configuratie van het achterste 
mitralisklepblad (PML) aangeduid als predictor voor recidief MR na CABG en RA. Een 
mid-systolische PML tractie hoek > 45° zou recidief MR voorspellen. Echter, in hoofd-
stuk 2 onderzoeken we door middel van een grote multicenter studie (435 CIMR pati-
enten) het belang van de tractie hoek van het voorste klepblad (AML) als predictor 
voor recidief MR. Bovendien onderzoeken we of het effect van deze hoek niet secun-
dair is aan andere parameters waarvan in eerder onderzoek werd aangetoond dat ze 
geassocieerd zijn met recidief MR, zoals verminderde LV functie,  LV dilatatie en de 
geometrische configuratie van LV, neigend naar een bolvorm (sfericiteitsindex). De 
voorspellende waarde van AML-tractie wordt in de studie bevestigd. Daarenboven 
heeft de studie aangetoond dat patiënten met een matig-tot-ernstige (36.9° < AML < 
40.1°) en ernstige (AML > 40.1°) tractie op het AML een 1.7, respectievelijk 3.7 keer 
grotere kans hebben op recidief MR, in vergelijking met de patiënten, geselecteerd op 
basis van PML  > 45°.  Er werd bovendien geen enkele interactie gevonden tussen de 
AML tractie en andere variabelen die duiden op LV functie, volume en geometrie, 
waardoor we hebben aangetoond dat de AML tractie een primaire, onafhankelijke 
voorspellende parameter is voor recidief MR. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de relatie onderzocht tussen de predictor voor recidief MR (AML 
tractie hoek) en parameters die verband houden met de remodeling van de LV, gezien 
in eerdere studies werd aangetoond dat progressieve LV remodeling het mechanisme 
is voor recidief MR. Hierbij werd niet alleen de reverse remodeling van de LV (LVRR) 
onderzocht, gedefinieerd als een afname van de eind-systolische volume-index > 15%, 
maar ook de geometrische reverse remodeling (LVGRR) van de LV, welke gedefinieerd 
werd als een daling van de systolische sfericiteitsindex naar een waarde < 0.72 bij pati-
enten waarbij deze waarde preoperatief verhoogd was.  In deze multicenter studie 
(362 patiënten) werd aangetoond dat de preoperatieve AML tractie hoek > 39.5° een 
sterke predictor was voor recidief MR, maar ook predictor voor gebrek aan LVRR en 
LVGRR.  
 
LV dyssynchronie draagt bij aan functionele MR omdat de ongecoördineerde contrac-
tie van de papillair spieren resulteert in een verminderde kracht om de mitralisklep 
bladen te sluiten. In hoofdstuk 4 onderzoeken we of de dyssynchronie van de papillair 
spieren (DYS-PAP) een predictor is voor recidief MR. De metingen voor DYS-PAP zijn 
gebaseerd op strain metingen doormiddel van 2D speckle-tracking echocardiografie op 
het niveau van de papillair spieren zelf. Uit de studie blijkt dat DYS-PAP > 58 ms een 
sterke predictor is voor recidief MR in CIMR patiënten. Bovendien neemt de DYS-PAP 
progressief toe bij de patiënten met recidief MR, terwijl deze significant daalt bij pati-
enten die geen MR vertonen tijdens follow up.  
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In hoofdstuk 5 wordt het belang van de DYS-PAP > 58 ms als predictor voor recidief 
MR bevestigd in een meer specifieke patiënten populatie, met name de patiënten met 
een ischemische gedilateerde cardiomyopathie (LV ejectiefractie < 35%). Ernstige dys-
synchronie blijkt  de vicieuze cirkel van LV remodeling verder te ondersteunen, terwijl  
een afname van dyssynchronie resulteert in een verbetering van LV functie en ontwik-
keling van  LVRR. Ernstige preoperatieve DYS-PAP is een  indicator voor gevorderde 
myocard schade in patiënten met ischemisch gedilateerde cardiomyopathie, waarbij 
irreversibele progressie van remodeling te verwachten is, ondanks CABG en restrictie-
ve ring annuloplastie.  
 
In hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen het tractiepatroon van de mitralisklepblaadjes 
en de dyssynchronie van de papillair spieren (PM) onderzocht. Uit de studie in dit 
hoofdstuk blijkt dat een symmetrisch tractiepatroon gecorreleerd is met ernstige pre-
operatieve DYS-PAP, terwijl een asymmetrisch tractiepatroon gepaard gaat met signifi-
cant lagere DYS-PAP waarden. In het postoperatieve beloop neemt de DYS-PAP pro-
gressief toe bij patiënten met een symmetrisch preoperatief tractiepatroon, terwijl 
deze bij patiënten met een asymmetrische patroon aanzienlijk afneemt. We conclude-
ren dat een symmetrisch tractiepatroon van de mitralisklepblaadjes een duidelijke 
predictor is voor postoperatieve DYS-PAP. Bovendien is het tractiepatroon een een-
voudig te meten parameter om CIMR patiënten met gevorderde DYS-PAP te identifice-
ren, die vermoedelijk geen baat hebben bij CABG met restrictieve annuloplastie. 
 
CIMR patiënten met recidief MR vertonen een meer diffuse en meer ernstige aantas-
ting van de LV functie, die blijkbaar niet recupereert na CABG en restrictieve annulo-
plastie, in vergelijking met patiënten bij wie geen recidief MR optreedt. In hoofdstuk 7 
wordt de segmentale LV functie door middel van strain (longitudinaal, radiair en cir-
cumferentieel) gemeten bij CIMR patiënten met een symmetrisch en asymmetrisch 
tractiepatroon van de mitralisklep, zowel preoperatief als tijdens de follow up. Deze 
studie toont aan dat patiënten met een preoperatief symmetrisch tractiepatroon een 
verminderde functie vertonen in alle LV segmenten, dewelke zich postoperatief niet 
herstellen. Anderzijds, blijkt dat de functie afwijkingen bij patiënten met een asymme-
trisch patroon gelokaliseerd voorkomen en dat deze recupereren tijdens follow up. 
 
De identificatie van CIMR patiënten bij wie na CABG met restrictieve annuloplastie 
recidief MR te verwachten is, werd in voorgaande hoofdstukken onderzocht op het 
niveau van de mitralisklep geometrie, de papillair spier dyssynchronie en de LV functie. 
Echter, een adequate sluiting van de mitralisklep is ook afhankelijk van de transmitrale 
gradiënt. Daarom wordt in hoofdstuk 8 de linker atrium (LA) functie onderzocht aan de 
hand van LA strain en strain rate bij CIMR patiënten, voor en na CABG met restrictieve 
annuloplastie. Uit deze studie blijkt dat patiënten met een recidief MR een afname 
tonen van de LA reservoir functie. Deze afname blijft postoperatief irreversibel bestaan 
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en is vermoedelijk te wijten aan de gereduceerde compliantie van de LA wand. Bij deze 
patiënten wordt ook geen recuperatie aangetoond van de conduit functie en de actie-
ve atriale contractie, vermoedelijk ten gevolge van de hoge LV vullingsdrukken bij reci-
dief MR. Patiënten zonder recidief MR vertonen preoperatief zelfs supra-normale 
waarden voor LA volume en functie, dewelke normaliseren postoperatief. 
 
In hoofdstuk 9 wordt het overzicht van de thesis geschetst en worden de verschillende 
gezichtspunten getoetst aan de hand van de  huidige literatuur. De afweging van geo-
metrische configuratie tussen AML en PML als predictor voor recidief MR wordt toege-
licht, alsook het onderscheid tussen de basale en distale tractiehoek van het AML. De 
relatie tussen de AML hoek en de LV remodeling (zowel gelokaliseerd als globaal) 
wordt aangehaald.  We concluderen dat het blijkbaar de dislocatie is van de anterola-
terale PM die bepalend is voor de AML configuratie. Alhoewel er geen relatie is tussen 
de PM dislocatie en de functie van de PMs (de effectieve verkorting van de spierve-
zels), lijkt het er wel op dat de functie van de LV spier, die de PM ondersteunt, en de 
dislocatie van de PM in dezelfde mate veranderen. 
 
In voorgaande hoofdstukken werd aangetoond dat DYS-PAP predictor is voor recidief 
MR. Het is echter belangrijk om een onderscheid te maken tussen LV dyssynchronie en 
papillair spier dyssynchronie en om een onderscheid te maken tussen mechanische en 
elektrische dyssynchronie.  
 
De relatie tussen het symmetrisch tractiepatroon van de mitralisklepblaadjes als pre-
dictor voor DYS-PAP wordt aangehaald en blijkbaar is dit een reflectie van de patiënten 
met gegeneraliseerd, irreversibel ischemisch hartlijden. De patiënten met een asym-
metrisch tractiepatroon zijn blijkbaar een weergave van de patiëntengroep met gelo-
kaliseerd, reversibel hartlijden. 
 
Het belang van de LA functie voor de selectie van CIMR patiënten die baat hebben bij 
CABG en restrictieve annuloplastie, wordt toegelicht. Uit de literatuur is af te leiden 
dat zowel LA volume als reservoirfunctie vermoedelijk reversibel zijn zolang er geen 
structurele veranderingen in de LA wand zijn aangetoond. Dysfunctie van LA conduit 
en contractie toont dus een irreversibele LV diastolische dysfunctie zonder LVRR na 
CABG en restrictieve annuloplastie. 
 
We besluiten dat restrictieve annuloplastie alleen effectief kan aangewend worden 
in een geselecteerde groep van patiënten met CIMR. De voorspellende parameters 
voor recidief MR zijn: een symmetrisch tractiepatroon van de mitralisklepblaadjes, 
een tractie hoek van het AML > 39.5°, een systolische sfericiteitsindex > 0.7 en een 
ernstige DYS-PAP (> 58 ms). Een gereduceerde LA functie is indicatief voor een ge-
vorderde diastolische LV dysfunctie. In aanwezigheid van deze parameters blijkt dat 
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CIMR patiënten geen baat hebben bij CABG met restrictieve annuloplastie.  Deze 
echocardiografische parameters zouden moeten opgenomen worden in het preope-
ratieve bilan van patiënten met CIMR. 
 
 
  




