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Peripheral arterial disease (PAD) is an expression of generalized 

arteriosclerosis resulting in compromised arterial flow to the lower 

extremities due to obstructive peripheral arterial lesions. Symptoms 

range from intermittent claudication, commonly defined as pain and / or 

cramping of the calf musculature in response to exercise, relieved by a 

short period of rest, to critical limb ischemia, defined as ischemic rest 

pain, ulceration or gangrene. 

Arterial lesions can present at both the macro vascular level (i.e. 

lesions in large conduit arteries), and the micro vascular level, in which 

small arteries, arterioles and capillaries are affected. Microvascular 

disease is most pronounced in the subgroup of PAD patients with 

diabetic mellitus, whereas macrovascular disease is the major cause of 

symptoms in non-diabetic PAD patients. 

Collateral artery formation is one of the mechanisms by which the 

human body can compensate for the ischemia resulting from these 

obstructive arterial lesions. However, collateral formation is a complicat-

ed process, thought to involve both adaptation of existing arteries and 

the formation of novel collateral arteries, and to date the conditions 

under which collateral formation takes place in PAD are still poorly 

understood. 

Currently, the diagnosis of PAD is typically made on the basis of 

the typical clinical history, palpation of pedal pulsations and by meas-

urement of the ankle-brachial index (ABI). Consequently, imaging of the 

peripheral vascular tree is only preserved for those patients being 

considered for invasive therapy with the aim to localize arterial lesions 

and to plan the correct approach for the intervention. Although vascular 

imaging currently plays no clinical role of interest in the diagnosis of 

PAD, early imaging of PAD might be beneficial to determine a reliable 

starting point and the best therapeutic options for patients with PAD, 

but also to monitor the effects of vessel-stimulating therapies, to 

increase our knowledge concerning the biological processes and per-

haps to help in the early identification of possible non-responders to 

therapy. MRI might be an ideal imaging solution for such an approach of 
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patients with PAD, as MRI is a highly reliable tool to evaluate vascular 

morphology, but also vascular function during a single examination. 

This thesis addresses the development and usage of morphologic 

and functional vascular MRI in patients with PAD. The main objectives 

were to determine and optimize the suitability of morphologic and 

functional vascular MRI in diagnosis and longitudinal follow up of PAD 

patients. Therefore, in this thesis different morphologic and functional 

vascular MRI techniques were tested as far as reproducibility and dis-

criminative capability was concerned, and based upon these results 

improvements to existing techniques have been proposed and studied 

to increase reliability and to better differentiate between a diseased and 

healthy vasculature. Also, a standardized quantititive approach to 

acquire morphologic and functional vascular information was developed. 

In chapter 2 the reproducibility of morphologic and functional 

vascular MRI was evaluated in PAD patients and healthy control subjects. 

In this study, quantification of the morphological (macro)vascular status 

by contrast-enhanced MR angiography, as well as phase contrast MRI to 

assess macro vascular blood flow proved highly reproducible in both 

PAD patients and healthy volunteers. These MR techniques might there-

fore be helpful in studying the development of collateral arteries in PAD 

patients and in unraveling the mechanisms underlying this process. 

Functional assessment of the microvascular status using dynamic 

contrast enhanced (DCE) and dynamic blood oxygen level-dependent 

(BOLD) imaging MRI were not reproducible and are therefore currently 

not suitable for clinical application in PAD. 

In chapter 3 arterial peak flow (APF) measurements at different 

levels of the peripheral arterial vasculature in a large population of PAD 

and non-PAD patients were evaluated to determine the best location for 

APF measurements in order to facilitate clinical standardization. When 

measured at the level of the popliteal artery, the APF showed the largest 

differences between PAD and non-PAD patients, best discriminative 

capability and highest success rates of the measurement as compared to 

the APF acquired in the common or superficial femoral artery. Therefore 
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the popliteal artery seems to be the most suitable level for a standard-

ized flow measurement in PAD.    

In chapter 4 the success rates and discriminative capability of MRI 

derived APF measurements were compared with conventional ankle 

brachial index (ABI) measurements in a large clinical population of PAD 

patients. Compared to assessment of PAD severity with ABI, the success 

rate of MRI-based APF measurements was 20 % higher (91% versus 71% 

for APF and ABI measurements, respectively), with a similar discrimina-

tory capacity for disease severity. We conclude that APF is a valuable 

measure to objectively assess PAD severity in patients in whom ABI 

cannot be reliably determined, which is especially convenient in patients 

already scheduled to undergo MR angiography. 

In chapter 5 normative values for the APF in patients with PAD and 

non-PAD subjects were established and the influence of disease severity 

(intermittent claudication versus critical ischemia), presence of diabetes 

mellitus and age upon the APF were evaluated. Our reference values may 

aid in objective functional quantification of PAD severity and follow-up 

after intervention. We found that use of absolute flow values allows 

diagnosis of ≥50% luminal narrowing in the peripheral vascular tree with 

high accuracy. 

In chapter 6 the results of a longitudinal follow-up study using 

CE-MRA and quantitative phase contrast imaging to study the effect of 

supervised exercise therapy on vascular changes in PAD patients were 

presented. Supervised exercise therapy in patients with intermittent 

claudication resulted in an increase in pain free walking distance, 

whereas with MRI no macrovascular adaptations in terms of additional 

collateral artery formation or flow increases were observed. 

In chapter 7 a technique was presented to measure arterial flow 

reserve by quantitative PCI to improve the sensitivity of the APF to 

differentiate between PAD patients and healthy controls. Quantitative 2D 

MR cine PCI proved a promising method to determine flow reserve 

measures in patients with PAD and can be helpful to objectively discrim-

inate patients with intermittent claudication from healthy controls. 
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In chapter 8 we demonstrated the feasibility of DCE MRI of the calf 

musculature of PAD patients and healthy control subjects using a blood 

pool contrast agent. Using DCE MRI after contrast-enhanced MR angi-

ography with gadofosveset enables reproducible assessment of hypere-

mic fractional microvascular blood plasma volume of the calf 

musculature. This hyperemic fractional microvascular blood plasma 

volume was lower in PAD patients than in healthy controls, which re-

flects a promising functional (hemodynamic) biomarker in the study of 

microvascular impairment in patients with PAD. 
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Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een expressie van algehele ar-

teriosclerose met een gecompromitteerde arteriële doorbloeding van de 

onderste extremiteiten als gevolg van obstructieve perifere arteriële 

laesies. De symptomen variëren van claudicatio intermittens, doorgaans 

gedefinieerd als pijn en/of kramp van de kuitspieren in reactie op 

inspanning welke verdwijnt na een korte periode van rust, tot kritische 

ischemie van de ledematen, gedefinieerd als ischemische rust pijn, 

zweren en gangreen. 

Arteriële laesies kunnen zich presenteren zowel op het macrovas-

culaire niveau (dat wil zeggen laesies in grote aanvoerende arteriën) als 

op het microvasculaire niveau, waarbij kleine arteriën, arteriolen en 

capillairen zijn aangedaan. Microvasculaire pathologie is het meest 

uitgesproken in de subgroep van patiënten met diabetes mellitus, terwijl 

macrovasculaire pathologie de belangrijkste oorzaak van de symptomen 

is bij niet-diabetische patiënten met PAV. 

De vorming van collateraal arteriën is een van de mechanismen 

waarmee het menselijk lichaam kan compenseren voor de ischemie die 

uit deze obstructieve arteriële laesies voortvloeit. Echter, collateraalvor-

ming is een ingewikkeld proces, waarvan men denkt dat het zowel de 

aanpassing van de bestaande arteriën als de vorming van nieuwe colla-

terale arteriën omvat. De omstandigheden waaronder deze collateraal-

vorming plaatsvindt bij patiënten met PAV is nog altijd een groot 

vraagstuk. 

Momenteel wordt de diagnose van PAV meestal gesteld op basis 

van de typische klinische voorgeschiedenis, palpatie van de enkel 

pulsaties en door de meting van de enkel-arm index (EAI). Beeldvorming 

van het perifere vaatstelsel wordt alleen toegepast op die patiënten bij 

wie invasieve behandeling wordt overwogen, met als doel arteriële 

laesies te lokaliseren en de juiste benadering voor de interventie te 

plannen. Hoewel vasculaire beeldvorming geen klinische rol van beteke-

nis speelt bij het diagnosticeren van PAV, kan vroege beeldvorming van 

PAV voordelig zijn om een betrouwbare uitgangsituatie vast te stellen en 

om de beste therapeutische opties te bepalen. Daarnaast is beeldvor-

ming ook geschikt voor het monitoren van deze patiënten om de invloed 
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van vaat stimulerende therapieën te evalueren en om onze kennis over 

de betrokken biologische processen te vergroten. Dit kan uiteindelijk 

misschien helpen bij de vroegtijdige identificatie van mogelijke non-

responders op therapie. MRI kan een ideale beeldvormende modaliteit 

zijn voor een dergelijke benadering van patiënten met PAV, aangezien 

MR angiografie een zeer betrouwbaar hulpmiddel is om de vasculaire 

morfologie evalueren en MRI daarnaast ook geschikt is om functionele 

metingen te verrichten. 

Dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van 

morfologische en functionele vasculaire MRI metingen bij patiënten met 

PAV. De belangrijkste doelstellingen waren het bepalen en optimaliseren 

van de geschiktheid van morfologische en functionele vasculaire MRI 

metingen in de diagnostiek en longitudinale follow-up van patiënten 

met PAV. Daartoe zijn in dit proefschrift verschillende morfologische en 

functionele vasculaire MRI technieken getest op gebied van reprodu-

ceerbaarheid en discriminerend vermogen tussen vaatstelsels met en 

zonder PAV en op basis van deze resultaten zijn verbeteringen doorge-

voerd aan de bestaande methoden om de betrouwbaarheid en het 

onderscheidend of discriminerend vermogen te verhogen. Ook werd een 

gestandaardiseerde, kwantitatieve methode voor het verkrijgen van 

morfologische en functionele vasculaire informatie ontwikkeld. 

In hoofdstuk 2 van deze thesis werd de reproduceerbaarheid van 

morfologische en functionele vasculaire MRI metingen geëvalueerd in 

patiënten met PAV en gezonde proefpersonen, en werd gekeken naar de 

verschillen tussen patiënten en gezonde proefpersonen. In deze studie 

werd de morfologische (macro)vasculaire status gekwantificeerd door 

het tellen van collateraalvaten die afgebeeld werden met contrast-

versterkte MR angiografie. Daarnaast werd het functioneren van de 

vaten gekwantificeerd met behulp van fase-contrast (bloedsnelheid 

sensitieve) MRI. Beide methoden bleken zeer reproduceerbaar, zowel bij 

patiënten met PAV als gezonde vrijwilligers. Deze MR technieken kunnen 

daarmee nuttig zijn bij het bestuderen van de ontwikkeling van collate-

raalarteriën in patiënten met PAV en hulp bieden bij het ontrafelen van 

de mechanismen die ten grondslag liggen aan dit proces. De functionele 
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kwantificatie van de microvasculaire status met gebruik van dynamische 

contrast-versterkte (DCE) en blood oxygen level-dependent (BOLD) MRI 

bleek slecht reproduceerbaar en is momenteel dan ook niet geschikt 

voor klinische toepassing in patiënten met PAV. 

In hoofdstuk 3 werden arteriële peak flow (APF) metingen op ver-

schillende fysieke niveaus van het perifere arteriële vaatstelsel in een 

grote populatie van patiënten met en zonder PAV geëvalueerd, om de 

beste locatie voor APF metingen te bepalen en zo standaardisatie van de 

meting te bevorderen. Hieruit bleek dat metingen op het niveau van de 

arterie poplitea resulteerden in de grootste verschillen tussen patiënten 

met en zonder PAV, het beste discriminerende vermogen en de hoogste 

slagingspercentages. Daarmee lijkt de arterie poplitea de meest ge-

schikte locatie voor een gestandaardiseerde flowmeting te zijn in pati-

enten met PAV. 

In hoofdstuk 4 werden de slagingspercentages en het discrimine-

rend vermogen van APF metingen vergeleken met conventionele EAI 

metingen in een grote klinische populatie van patiënten met PAV. Het 

slagingspercentage van APF metingen was 20 % hoger ( 91 % versus 71 

% voor respectievelijk APF en EAI metingen), met een vergelijkbaar 

discriminerend vermogen voor de ernst van de ziekte. APF is daarmee 

een waardevolle meting om objectief de ernst van de ziekte vast te 

stellen bij patiënten met PAV bij wie de EAI niet of niet betrouwbaar kan 

worden bepaald. 

In hoofdstuk 5 werden karakteristieke waarden voor de APF bij pa-

tiënten met en zonder PAV vastgesteld en de invloed van de ernst van 

ziekte (claudicatio intermittens versus kritische ischemie), de aanwezig-

heid van diabetes mellitus en de leeftijd op de APF geëvalueerd. De 

bepaalde referentiewaarden kunnen bijdragen aan de objectieve functi-

onele kwantificering van de ernst van het PAV en de follow-up na de 

interventie.  

In hoofdstuk 6 werden de resultaten gepresenteerd van een longi-

tudinale follow-up studie van patiënten met PAV die gesuperviseerde 

looptherapie ondergingen en waarbij met behulp van contrast-
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versterkte MR angiografie en kwantitatieve flow metingen het effect van 

deze therapie op de bloedvaten werd bestudeerd. Gesuperviseerde 

looptherapie bij deze patiënten met claudicatio intermittens resulteerde 

in een toename van de pijnvrije loopafstand, terwijl met MRI geen 

macrovasculaire veranderingen werden waargenomen. 

In hoofdstuk 7 werd een techniek gepresenteerd om de arteriële 

flowreserve te meten en zodoende gevoeligheid van de APF meting om 

te discrimineren tussen patiënten met PAV en gezonde personen te 

verbeteren.  

In hoofdstuk 8 toonden we de mogelijkheid om met behulp van 

een ‘blood pool’ contrastmiddel DCE MRI van de kuitspieren bij patiën-

ten met PAV en gezonde proefpersonen te verrichten. Door de DCE MRI 

meting te verrichten na contrast-versterkte MR angiografie met gado-

fosveset als contrastmiddel, werd het mogelijk om een reproduceerbare 

bepaling van het hyperemic fractional microvascular blood plasma 

volume van de kuitspieren te bepalen. Dit hyperemic fractional micro-

vascular blood plasma volume bleek bij patiënten met PAV lager dan bij 

gezonde personen, waarmee het een veelbelovende functionele (hemo-

dynamische) biomarker is voor de studie naar microvasculaire patholo-

gie bij patiënten met PAV. 

 




