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Vasculaire calcificatie is een gereguleerd proces

1.  Mineraal is hydroxyapatiet

2.  Vesicles geidentificeerd in de vaatwand

3. Botformatie kan optreden in de vaatwand

4. Gen knockouts in muizen ontwikkelen vasculaire verkalking

5. In mensen, monogenetische defecten leiden tot vasculaire verkalking

6. Medicatie geinduceerde vasculaire verkalking à VKA
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Otzi – the Iceman

Murphy et al., 2003

• 5300 jaar oude mummie
• 45 jaar oud bij overlijden
• Slachtoffer van een misdrijf

Vasculaire verkalking een eeuwenoude ziekte



Vasculaire calcificatie in Egyptische mummies (2000BC – 50 AD)

Allam et al., 2011

Coronaire en aorta verkalking

Carotis verkalking

Perifere verkalking
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Calcificatie is de chemische nucleatie van calcium en
fosfaat via een actief proces



Letaal fenotype in Matrix Gla-Proteine -/- muizen

Luo et al. Nature 1997; Murshed Genes & Dev 2005

o Vitamin K-afhankelijk eiwit

o 84 aminozuren (Mw ~11 kD)

o Gla-residues (nodig voor activiteit)
Alizerine rood



Mohler ER 3rd.



Aanwezigheid van vasculaire verkalking en kans op overlijden

Geen kalk Wel kalk

Rennenberg et al., 2009

218080 patiënten
follow-up van10 jaar

3,9 x verhoogde kans op overlijden

Blaha, M et al., Atherosclerosis 2020: 72-79
CAC score van nul is geassociateerd met lage sterfte

Peng, A et al., JACC: Cardiovasc Imaging 2020: 83-93
CAC > 1000 is geassociateerd met hogere mortaliteit 



Calcificatie – gedetecteerd met CT,
correleert met hoeveelheid atherosclerose

en met cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit  

Wat zijn de uitdagingen?



Conventionele
Röntgen

Ultrasound
Echocardiograpie

EBCT /
MSCT

Histologie
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Detectie van vasculaire verkalking

macro-calcificatie



Type I

Type II

Initiële
laesie

IIa
IIa

Type III

Type IV

Va
Vb

Vc

Type VI

Progressieve-gevoelige laesie

Progressieve-ongevoelige laesie

Preatheroma laesie

Atheroma laesie

Collageen atheroma laesie

Kalk atheroma laesie

Collageen laesie

Trombose / Infarct

Microscopische laag spiercellen, matrix en
enkele ontstekingscellen

Lokale ophoping van schuimcellige macrofagen
en lymfocyten

Beginnende extracellulaire stapeling
van lipiden

Grote kern van extracellulaire lipiden (atheroom), 
infiltratie met ontstekingscellen en dunne fibreuze kap

Va: atheroom met een of meer fibreuze kappen

Ruptuur of erosie en trombusvorming of 
intraplaquebloeding

Vb: atheroom met uitgebreide verkalkingen

Vc: gefibroseerd atheroom, weinig lipiden

De ontwikkeling van de atherosclerotische laesie

H. Stary 2000., R. Virmani 2000



Geen verkalking
Type I - IV

Matige verkalking
Type V

Ernstige verkalking
Type Vb

Roijers et al., 2011 & Chatrou et al. 2015
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Micro-calcificatie worden gevonden in atherosclerotische laesies met
pathologische intimale verdikking, and zien uit als microscopische
foci, typisch >0.5 µm and < 15 µm in histopathologie

Deze laesies zijn te klein om te detecteren met conventionele CT,
welke een resolutie heeft van ongeveer 200-500 µm

Fluoride hot spots zijn aanwezig op plaatsen zonder zichtbare
calcificatie met CT in 86% van de patienten. Fluoride intensiteit op
deze plaatsen was hoger dan op plaatsen waar calcificatie wel
aanwezig was op CT.

Na18F geeft inzicht in de 
Atheroma evolutie

Strauss et al., 2015



NaF18 detecteert actieve calcificatie en 
voorspeld hoeveelheid kalk

Pawade et al. 2015

Baseline 1-year



Dweck et al., 2016

Conclusie

Mediaal/ intimaal ?

Is micro wel micro genoeg?

Volume vs dichtheid?

CAC vs PAD vs aorta vs …?

Micro vs macro?

Maar….?
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Risicofactoren Histologie Vasculair effect Events Therapie

• Cholesterol
• Ontsteking
• Roken

• Leeftijd
• Nierfunctie
• Diabetes

• Kwetsbare plaque
• Dichtslibben bloedvat

• Stijfheid bloedvat
• Overbelasting hart
• Slecht transport bloed

naar organen

Acuut

Chronisch

• Statines
• Aspirine
• Stent

• Bloeddrukverlagers
• Bisfosfonaten

Atherosclerose

Monckebergs sclerose

Mediale en intimale bloedvat verkalking



Warfarin versnelt mediale bloedvat verkalking

Lu Lu

Lu Lu

Price et al. ATVB 1998; Spronk et al. J Vasc Res 2003; Schurgers et al , Blood 2007; Krueger et al. ATVB 2013

Warfarin induceert vaatwand verkalking en wordt veroorzaakt door inductie van 
inactief niet-gecarboxylateerd matrix Gla-proteine



CT van de patient voor VKA CT van de patient na 9 maanden VKA

VKA gebruik resulteert in vasculaire verkalking

Hristova et al., 2010



Warfarine versnelt verkalking van de 
vasculaire media

Allapan et al. 2020



Thomas et al., 2017

Onbeantwoorde vragen



Wat is er nodig om calcificatie beter te visualiseren
en te gebruiken als klinisch middel?

Betere imaging om mediale en intimale verkalking te onderscheiden

Betere imaging om actieve micro verkalking in de vaatwand aan te tonen
(<50µm)

Imaging probes die processen detecteren die leiden tot verkalking
(apoptose, vitamine K-deficientie, ontsteking,…)



1. Aortaklep verkalking is in alle gevallen
(micro/ macroverkalking) ongunstig

2. microverkalking aanwezig in atherosclerotische lesies zorgt
voor instabiele plaques

3. macroverkalking aanwezig in atherosclerotische lesies kan
resulteren in stabiere plaques. Echter, waar macroverkalking
plaatsvindt is ook microverkalking aanwezig

4. micro/ en macroverkalking aanwezig in de mediale vaatwand is 
ongunstig en zorgt voor vaatwandstijfheid

Wat heeft Leon gezegd … ?



Coronary Artery Calcification and 
Complications in Patients With COVID-19

Dillinger et. al. 
JACC Cardiovasc Imaging 2020

Our study shows that the presence and
extent of CAC are associated with a worse
prognosis in hospitalized patients with
COVID-19.

+ Kalk

- Kalk



Acknowledgements


