
Kijk, wat klopt daar? 

De rol van MRI bij de diagnostiek van LV-hypertrofie 

N.A. van der Meer, cardioloog 



• LV hypertrofie 

– Definitie en metingen - echo vs CMR 

• Mechanisme hypertrofie 

• Rol van CMR in diagnostiek LVH 

– Functie-onderzoek en weefseltypering 

– Voorbeelden toepassing LGE (casuistiek) 

– Nieuwe toepassingen: T1 mapping 

• Take home messages 

 

 

Inhoud 



Cardiomyocyt 



Cardiale groei 





• Abnormale dikte van de hartspier 

– Meer cardiomyocyten (hyperplasie) 

– Grotere cardiomyocyten 

– Toename extracellulaire matrix (ECM) 

Cardiale hypertrofie 



Hyperplasie vs hypertrofie 



LV-volume en massa 

EHJ – Cardiovascular Imaging (2015) 16, 233–271  

 

 

LV-massa (g): 1.04 ((LVd+IVSd+PWd)/3-LVd)3 x 0.8 – 0.6 (Devereux) 

LV-massa index (g/m2): LV massa / BSA 

 



• Einddiastolisch 

– IVS en LVPW > 11 mm 

– LV massa > 115 g/m2 (♂) 

                 > 95 g/m2 (♀) 

LV-wanddikte: IVSd en LVPWd 



LV volume en massa 



Reproducability (CoV in %) CMR vs 2D 

echo 

 

EF                  7.3  vs 19.4% (p<0.001) 

LV mass        4.8  vs  15.7% (p<0.001) 

LV EDV          4.9  vs 10.5 % (p=0.17) 

LV ESV        9.2  vs 20.3% ( p<0.001)  

JACC 2002; 90: 29-

34 

Conclusion: CMR has excellent interstudy reproducibility in normal, dilated, 

and hypertrophic hearts, and is superior to 2-dimensional echocardiography  



• Beeldvorming in elk gewenst vlak 

• Simpsons voor globale LV-functie 

• Cine-opnames voor regionale 

wandbewegingen 

• Betrouwbaar en reproduceerbaar in normale 

en abnormale ventrikels 

 

 

CMR gouden standaard voor 

bepalen LV volume en massa 

Radiology 1990; 174: 763-

768 

JCMR 1999; 1: 7-21 

Am Heart J 2004; 147: 218-

223 



 

 

 

• Is dat goed of slecht? 

 

 

Hypertrofie 









• Diagnostiek 

– Beoordeling van LV/RV-functie (cine) 

– Weefseltypering (LGE, T1 mapping) 

– Extracardiale afwijkingen 

• Risicostratificatie 

 

• Behandeling 

Waarde van MRI 



Basisprincipes MRI 

• MRI: magnetische eigenschappen van 

protonen in ons lichaam 

• Waterstof 

– Massa, volume 

– Lading > magnetisch moment 



• T1-relaxatie • T2, T2*-relaxatie 

T1-gewogen 

Vet = wit 

Spier = grijs 

Vocht (CSF, 

Gd) = 

grijs/donker 

 

 

T2 gewogen 

Vocht = wit 

Spier = grijs 

Vet = zwart 

Lucht, snelstromend bloed: zwart 



 

Late gadolinium enhancement 



 



Histologische basis LGE 

Moon et al, JACC 2004; 43: 2260 



Patronen van LGE 



Hypertrofie agv hypertensie 



• Meest voorkomende genetische hartspierziekte 

(incidentie 1:500, in NL ca 33.000 ptn) 

• Mutatie in sarcomeer-eiwitten 

• Gevolg: disarray van spiercellen > hypertrofie 

• Meestal asymmetrische LVH, echter ca 40% 

symmetrisch!  

• Wanddikte >= 15 mm 

Hypertrofische cardiomyopathie 



Kenmerken HCM op MRI 

Asymmetrische LVH 

LGE hinge points 

Hoge snelheid 

LVOT 

Cryptes inferolaterale 

wand 

Apicaal aneuysma 



• Oorzaken: HCM, trombus, HES, NCCMP 

Apicale hypertrofie 



• Onvolledig proces van embryonale LV-compactie 

• Kliniek: 

– Arytmieën 

– CVA (embolisatie) 

– Hartfalen 

– Ebstein, BAV, CoArc 

• Hypertrabecularisatie 

– C/NC: 1-2.3 (LVEDD) 

– Dunne apex 

– NC mass >20% C mass 

LV non-compaction 

cardiomyopathie 

Eur Heart J 2010 



• Systemische ziekte, granuloomvorming in diverse 
organen (longen, huid, ogen) 

• Cardiale betrokkenheid zeldzaam (~ 5%) 

– Ritmestoornissen, hartfalen 

• Kenmerken bij MRI 

– Mediastinale/hilaire lymfadenopathie 

– Pericardeffusie 

– Focale wandverdikking (soms ook septaal) 

– Midwall of transmurale LGE (lijkt soms op infarct) 

 

Sarcoidose 



• Hogere incidentie > 65 jaar 

• Amyloid-deposities in diverse organen 

• Symmetrische LVH, ook RVH en bi-atriale 
dilatatie 

• 50% heeft pleura- of pericardeffusie 

• Diffuse subendocardiale fibrose bij early GE 

• Snelle wash-out gadolinium uit bloodpool en 
myocard > moeizame ‘nulling’  

 

Amyloidose 



• Replacement fibrose (macroscopisch, focaal) 

– Ischemisch: myocardnecrose, inflammatie 

– Niet-ischemisch: chemotoxinen, infectie 

• Interstitiele fibrose (microscopisch) 

– Interstitiële hartziektes 

– Diastolische dysfunctie, aortaklepstenose 

– Systeemziektes: DM, hypertensie 

 

Myocardiale fibrose 



• T1: spin-lattice relaxatietijd 

• T1-eigenschappen en  

hoeveelheid ECV als biomarkers van ziekte 

• Afbeelden van intersitiele fibrose 

• Berekenen toename van de ECV 

• Doel: Differentiëren in infiltratieve en reactieve 

intersitiele fibrose  

T1 mapping 



Take home • Hypertrofie 
– Fysiologisch of pathologisch? 

• Eccentrisch/concentrisch 

– Interstieel/genetisch 
 

• MRI van waarde bij  
– Diagnostiek 

• Functie-onderzoek 

• Weefseltypering: focale en diffuse 
fibrose 

– Prognose 

– Soms: follow-up behandeling 

 
 

 


