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ENGLISH SUMMARY

In	the	last	decades	progress	in	treatment	of	patients	with	an	acute	myocardial	
infarction	 has	 improved	 prognosis.	 Besides	 therapeutic	 improvements	 in	
revascularization	 therapy,	 improvements	 in	 pharmacological	 therapy	 have	
markedly	improved	cardiovascular	outcomes.	Current	cornerstone	targets	of	
pharmacological	therapy	include	hypertension,	dyslipidemia	and	thrombosis,	
which	 have	 all	 been	 proven	 effective	 in	 improving	 outcomes	 and	 reduce	
atherosclerosis.
	 The	 focus	of	 thesis	 is	 the	 role	of	metformin	 in	patients	with	acute	
myocardial	 infarction.	One	 important	contributing	factor	 to	atherosclerosis	
and	 the	 burden	 of	 cardiovascular	 disease	 is	 dysglycemia,	 however	 this	 is	
currently	 not	 being	 targeted	 by	 pharmacological	 therapies.	 In	 the	 general	
introduction	 of	 Chapter 1	 the	 reason	 for	 investigating	 the	 old,	 glucose-
lowering	drug	metformin	is	explained.	Numerous	retrospective	studies	and	
some	prospective	clinical	trials	showed	that	metformin	was	associated	with	
improved	outcome,	measured	as	mortality,	morbidity	or	biochemical	markers	
associated	with	outcome.	Chapter 1	poses	4	research	questions:

1)	 Can	metformin	 improve	 left	 ventricular	 function	 after	 acute	myocardial	
infarction?
2)	Can	metformin	reduce	myocardial	infarct	size?
3)	Can	metformin	improve	the	cardiovascular	risk	profile	in	patients	without	
diabetes?
4)	Is	metformin	safe	to	use	in	patients	with	acute	myocardial	infarction?

In Chapter 2	 the	 first	 research	 question	 is	 addressed.	 In	 order	 to	 assess	
whether	 metformin	 can	 reduce	 myocardial	 infarct	 size,	 we	 compared	
patients	with	diabetes	who	were	already	using	metformin	for	glucose	control	
while	they	underwent	a	percutaneous	coronary	intervention	for	an	acute	ST-
segment	elevation	myocardial	infarction	to	those	patients	with	diabetes	who	
used	 other	 strategies	 for	 glucose	 control.	Metformin	 was	 associated	with	
smaller	 infarct	size.	Due	to	the	retrospective	design,	this	finding	cannot	be	
interpreted	as	evidence,	but	rather	as	support	for	an	hypothesis.
	 The	 exact	 mechanism	 of	 action	 of	 metformin	 is,	 at	 best,	 poorly	
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understood.	 Therefore,	 several	 studies	 investigating	 possible	 diversified	
effects	 of	 metformin	 have	 been	 performed.	 Chapter 3	 is	 an	 editorial	 in	
response	to	a	study	which	investigated	the	effects	of	metformin	on	exercise	
capacity	 in	 heart	 failure	 patients.	 In	 patients	 with	 heart	 failure,	 insulin-
resistance	 is	 often	 present.	 Rather	 than	 a	 direct	 effect	 of	 metformin	 on	
insulin-resistance	 which	 the	 authors	 propose,	 metformin	 may	 improve	
insulin-resistance	 via	 improvement	 of	 the	 hemodynamic	 state.	 Although	
a	different	patient	population,	Chapter 3	 is	 in	 fact	an	elaborate	version	of	
research	question	1:	can	metformin	improve	left	ventricular	function?
 Chapter 4	consists	of	a	comment	on	a	study	in	patients	with	stable	
coronary	 artery	disease	 in	which	metformin	was	 tested	on	 top	of	 optimal	
secondary	prevention	to	improve	atherosclerosis.	Metformin	did	not	affect	
atherosclerosis	 in	 this	 study.	 Patients	 included	 in	 this	 trial	 had	 to	 be	 on	
optimal	statin	therapy,	making	 it	a	selective,	non-generalizable	population.	
The	 technique	 used	 to	 assess	 effectiveness	 was	 not	 the	 gold	 standard	 to	
measure	atherosclerosis.	Of	importance,	metformin	improved	several	other	
clinically	 relevant	measures,	 such	 as	 glycated	 hemoglobin,	 illustrating	 the	
promise	 of	 metformin.	 The	 question	 posed	 in	 Chapter 4	 corresponds	 to	
research	question	3:	Can	metformin	improve	the	cardiovascular	risk	profile?
 Chapter 5	 is	 the	description	of	 the	Glycometabolic	 Intervention	as	
Adjunct	 to	 Primary	 Percutaneous	 Intervention	 in	 ST	 Elevation	Myocardial	
Infarction	Trial	 (GIPS-III).	 The	GIPS-III	 trial	was	designed	as	 a	double-blind,	
placebo-controlled,	 randomized	 clinical	 trial	 to	 answer	 the	 first	 research	
question	as	posed	above.	The	hypothesis	of	the	GIPS-III	was	that	metformin	
in	 comparison	 with	 placebo	 improves	 left	 ventricular	 function	 after	 ST-
segment	 elevation	 myocardial	 infarction	 in	 patients	 without	 diabetes.	
Chapter 5	describes	in	detail	all	the	steps	the	patients	had	to	undergo,	which	
end	points	would	be	assessed,	and	how	the	safety	and	validity	of	the	trial	was	
warranted.
	 In	 just	under	 two	and	a	half	year,	 the	 inclusion	of	 the	GIPS-III	 trial	
was	 completed.	 Four	 hundred	 and	 thirty	 patients	 were	 approached	 for	
participation	in	the	trial,	and	380	patients	consented	to	participate..	The	flow	
of	the	patients,	their	demographics	and	other	characteristics	at	baseline,	and	
most	importantly,	the	measurements	of	the	function	of	their	left	ventricles	
four	months	after	 their	 inclusion,	are	 shown	 in	Chapter 6.	 Left	ventricular	
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function	was	assessed	four	months	after	infarction	using	magnetic	resonance	
imaging,	which	is	considered	the	gold	standard.	Metformin	did	not	improve	
left	 ventricular	 function	 after	myocardial	 function.	 In	 addition,	metformin	
did	not	have	any	effect	on	the	level	of	NT-proBNP,	a	marker	of	heart	failure.	
No	effects	of	metformin	within	prespecified	subgroups	were	observed.	The	
use	of	metformin	did	not	have	any	effect	on	major	adverse	cardiac	events.	
In	 conclusion,	 metformin	 did	 not	 improve	 left	 ventricular	 function	 after	
myocardial	infarction.
 Chapter 7	 was	 an	 attempt	 to	 answer	 research	 question	 3:	 can	
metformin	 improve	 the	 cardiovascular	 risk	 profile	 in	 patients	 without	
diabetes?	Patients	without	diabetes	were	selected	 from	the	GIPS-III	 study.	
The	 cardiovascular	 risk	 profile	 consists	 of	 several	 clinically	 relevant,	 and	
modifiable	 factors,	 including	 but	 not	 limited	 to:	 cholesterol	 profile,	 body	
weight,	 glucose	 regulation,	 blood	 pressure,	 and	 smoking.	 Four	 months	
of	 treatment	 with	 metformin	 resulted	 in	 improvement	 cholesterol	 levels,	
lower	body	weight	and	improved	glucose	regulation.	There	were	no	effects	
of	metformin	on	blood	pressure	or	cessation	of	smoking.	Combined,	these	
improvements	 result	 in	 a	 lower	 cardiovascular	 risk	 profile.	 Unfortunately,	
whether	this	metformin-induced	improvement	of	cardiovascular	risk	profile	
results	in	improved	prognosis	cannot	be	deduced	from	this	trial.
	 Whether	 administration	 of	 metformin	 as	 soon	 as	 possible	 after	
percutaneous	 coronary	 intervention	 in	 patients	with	 ST-segment	 elevation	
myocardial	infarction	could	result	in	smaller	myocardial	infarct	size	was	the	
central	question	in	Chapter 8.	Myocardial	infarct	size	was	assessed	in	two	ways:	
first,	by	measuring	the	level	of	markers	of	myocardial	damage	in	the	blood	
during	hospitalization;	second,	by	assessing	the	size	of	the	myocardial	scar	
using	magnetic	resonance	imaging	four	months	after	infarction.	Metformin	
did	not	have	any	effect	on	either	the	markers	of	myocardial	damage	or	on	
the	 scar	 size	 four	 months	 after	 infarction.	 Therefore,	 we	 concluded	 that	
administration	of	metformin	after	percutaneous	coronary	intervention	does	
not	reduce	myocardial	infarct	size.
 In Chapter 9	the	possible	reasons	for	the	neutral	effect	of	metformin	
on	the	primary	and	secondary	end	points	of	the	GIPS-III	trial,	which	also	are	
the	most	important	hypotheses	of	this	thesis,	are	discussed.	Suggestions	for	
future	studies	on	the	cardioprotective	effects	of	metformin	are	given	as	well.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De	 laatste	 decennia	 heeft	 vooruitgang	 bij	 de	 behandeling	 van	 patiënten	
met	een	acuut	hart	infarct	de	prognose	enorm	verbeterd.	Naast	technische	
verbeteringen	 in	 revascularisatie	 therapie,	 hebben	 verbeteringen	 in	
farmacologische	therapie	duidelijk	tot	verbeterde	cardiovasculaire	uitkomsten	
geleid.	Pijlers	van	de	huidige	farmacologische	therapie	omvatten	hypertensie,	
dyslipidemie	en	trombose.	Al	deze	doelen	worden	door	de	huidige	therapie	
effectief	 verbeterd	 en	 leiden	 tot	 vermindering	 van	 atherosclerotische	
complicaties.
	 De	focus	van	dit	proefschrift	is	de	rol	van	metformine	bij	patiënten	
met	een	acuut	hartinfarct.
	 Een	belangrijke	 factor	die	bijdraagt	aan	atherosclerose	en	hart-	en	
vaatziekten	 is	 een	 verstoorde	 glucoseregulatie.	 In	 de	 huidige	 richtlijnen	
wordt	hier	slechts	marginaal	aandacht	aan	besteed,	en	momenteel	is	dit	niet	
het	 aangrijpingspunt	 van	 farmacologische	 therapieën.	 In	Hoofdstuk 1,	 de	
algemene	introductie	van	dit	proefschrift,	wordt	uitgelegd	wat	de	reden	is	om	
dit	proefschrift	te	wijden	aan	onderzoek	naar	dit	oude,	glucose-verlagende	
medicijn	 genaamd	 metformine.	 Tal	 van	 retrospectieve	 studies	 en	 enkele	
prospectieve	klinische	studies	toonden	aan	dat	metformine	geassocieerd	is	
met	een	verbeterde	prognose,	gemeten	als	 levensverwachting,	morbiditeit	
of	biochemische	markers	die	geassocieerd	zijn	met	een	van	deze	uitkomsten.	
Hoofdstuk	1	beschrijft	een	viertal	onderzoeksvragen	die	de	basis	vormen	van	
dit	proefschrift:

1)	 Kan	 metformine	 de	 linkerventrikelfunctie	 na	 een	 acuut	 myocardinfarct	
verbeteren?
2)	Kan	metformine	de	schade	aan	het	hart	die	veroorzaakt	wordt	door	een	
myocard	infarct	verminderen?
3)	 Kan	 metformine	 het	 cardiovasculair	 risicoprofiel	 bij	 patiënten	 zonder	
diabetes	verbeteren?
4)	Is	metformine	veilig	te	gebruiken	bij	patiënten	met	een	acuut	hartinfarct?

In Hoofdstuk 2	wordt	de	eerste	onderzoeksvraag	onderzocht.	We	beoogden	de	
vraag	te	beantwoorden	of	metformine	de	schade	aan	het	hart	die	veroorzaakt	
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wordt	door	een	hartinfarct	kan	verkleinen.	Daarom	werden	patiënten	met	
diabetes	 die	 al	metformine	 gebruikten	 voor	 glucoseregulatie	 ten	tijde	 van	
een	 percutane	 coronaire	 interventie	 voor	 een	 acute	 ST-segment	 elevatie	
myocardinfarct	vergeleken	met	patiënten	die	andere	strategieën	gebruikten	
voor	 glucose	 regulatie.	 Metformine	 was	 geassocieerd	 met	 eenkleinere	
infarctgrootte.	Vanwege	het	 retrospectieve	karakter	van	dit	onderzoek	kan	
deze	bevinding	niet	dienen	als	bewijs,	maar	hooguit	als	ondersteuning	voor	
onze	hypothese.
	 Het	exacte	werkingsmechanisme	van	metformine	is	tot	op	heden,	nog	
niet	duidelijk.	Toch	worden	er	diverse	effecten	aan	metformine	toegeschreven.	
Het	 is	daarom	niet	verwonderlijk	dat	er	meerdere	onderzoeken	op	diverse	
gebieden	naar	de	mogelijke	effecten	van	metformine	gaande	zijn.	Hoofdstuk 
3	 is	een	redactioneel	commentaar	en	vormt	een	reactie	op	een	onderzoek	
dat	bij	patiënten	met	hartfalen	de	effecten	van	metformine	onderzocht	heeft	
op	 inspanningscapaciteit.	Bij	patiënten	met	hartfalen	 is	 insuline-resistentie	
vaak	 aanwezig.	 De	 auteurs	 stellen	 dat	metformine	 een	 direct	 effect	 heeft	
op	de	 insuline-resistentie	en	daarmee	de	prognose	kan	verbeteren	in	deze	
populatie.	 Echter,	 in	 plaats	 van	 een	 direct	 effect	 van	 metformine	 op	 de	
insuline-resistentie	 en	 daarmee	 verbetering	 van	 het	 hartfalen,	 kan	 het	
mechanisme	 ook	 andersom	 zijn:	 metformine	 kan	 de	 insuline-resistentie	
verbeteren	via	verbetering	van	de	hemodynamische	toestand	en	de	daarmee	
gerelateerde	 verbetering	 van	 de	 weefselperfusie.	 Kortom,	Hoofdstuk 3	 is	
in	 feite	 een	uitweiding	 over	 onderzoeksvraag	 1:	 kan	metformine	 de	 linker	
ventrikelfunctie	verbeteren?

Hoofdstuk 4	is	een	ingezonden	commentaar	op	een	onderzoek	bij	patiënten	
met	 een	 stabiele	 coronaire	 hartziekte	 waarin	 metformine	 werd	 getest	
bovenop	de	gebruikelijke/standaard?	optimale	secundaire	preventie	met	als	
doel	atherosclerose	te	verminderen.	In	deze	studie	bleek	metformine	geen	
invloed	op	atherosclerose	te	hebben.	Echter,	patiënten		in	deze	studie	werden	
behandeld	naast	een	maximale	behandeling	met	een	statine,	waardoor	het	
een	 selectieve,	 niet-generaliseerbare	 studiepopulatie	 betrof.	 Daarnaast	
was	de	 techniek	die	gebruikt	wordt	om	de	effectiviteit	 te	beoordelen	niet	
de	 gouden	 standaard	 om	 atherosclerose	 te	 meten.	 Enkele	 belangrijke	
bevindingen	uit	deze	studie	vonden	wij	van	groter	belang	dan	de	benoemde	
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eindpunten	van	de	auteurs.	Metformine	verbeterde	diverse	andere	klinisch	
relevante	 factoren,	 zoals	 de	 langdurige	 bloedsuikerspiegel,	 geglycosyleerd	
hemoglobine.	 Hierbij	 blijkt	 wederom	 dat	 metformine	 mogelijkerwijs	
positieve	effecten	heeft	op	het	cardiovasculaire	risicoprofiel,	maar	de	belofte	
die	metformine	verondersteld	wordt	te	zijn,	wordt	nog	niet	ingelost.	De	vraag	
die in Hoofdstuk 4	onbeantwoord	blijft,	komt	overeen	met	onderzoeksvraag	
3:	verbetert	metformine	het	cardiovasculaire	risicoprofiel?
 Hoofdstuk 5	is	de	beschrijving	van	de	opzet	van	de	‘	Glycometabolic	
Intervention	as	Adjunct	to	Primary	Percutaneous	Intervention	in	ST	Elevation	
Myocardial	 Infarction	 Trial	 (GIPS-III)’.	 De	 GIPS-III-studie	 werd	 ontworpen	
als	 een	 dubbelblinde,	 placebo-gecontroleerde,	 gerandomiseerde	 klinische	
studie	om	de	hierboven	geformuleerde	onderzoeksvragen	te	beantwoorden.	
De	hypothese	van	de	GIPS-III	was	dat	metformine	in	vergelijking	met	placebo	
linkerventrikelfunctie	na	een	ST-segment	elevatie	myocardinfarct	bij	patiënten	
zonder	diabetes	verbetert.	Hoofdstuk	5	beschrijft	in	detail	alle	stappen	die	de	
patiënten	ondergingen,	de	eindpunten	die	werden	beoordeeld,	en	hoe	de	
veiligheid	en	de	validiteit	van	het	onderzoek	geborgd	was.
	 In	iets	minder	dan	twee	en	een	half	jaar	werd	de	inclusie	van	de	GIPS-
III-studie	afgerond.	Vierhonderd	en	dertig	patiënten	werden	benaderd	voor	
deelname	aan	de	 studie,	 en	driehonderd	 en	 tachtig	patiënten	 stemden	 in	
met	deelname.	De	belangrijkste	vraag	van	het	hele	onderzoek	is	hierboven	
geformuleerd	als	onderzoeksvraag	1;	deze	wordt	beantwoord	in	Hoofdstuk 
6.	De	inclusie	van	de	patiënten,	de	demografische	en	andere	kenmerken	bij	
aanvang,	en	vooralde	metingen	van	de	 functie	van	de	 linker	 ventrikel	 vier	
maanden	na	het	hartinfarct,	 zijn	de	belangrijkste	 items	 van	dit	 hoofdstuk.	
De	 linker	 ventrikelfunctie	 werd	 beoordeeld	 vier	 maanden	 na	 het	 infarct	
met	behulp	van	magnetic	resonance	 imaging	 (MRI),	dat	beschouwd	wordt	
als	de	gouden	standaard.	De	linker	ventrikelfunctie	in	de	metformine	groep	
bedroeg	 53.1%,	 	 in	 de	 placebo	 groep	 was	 dit	 54.8%.	 Dit	 verschil	 is	 niet	
statistisch	significant.	Bovendien	heeft	metformine	geen	enkel	effect	op	het	
niveau	 van	de	NT-proBNP,	 een	marker	 van	hartfalen.	 Er	 zijn	 geen	effecten	
van	 metformine	 op	 linkerventrikelfunctie	 binnen	 vooraf	 gespecificeerde	
subgroepen	waargenomen.	Desalniettemin	had	het	gebruik	van	metformine	
geen	nadelige	gevolgen	op	het	voorkomen	van	cardiovasculaire	eindpunten	
‘cardiale	events’.	Concluderend	kan	gesteld	worden	dat	metformine	de	linker	
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ventrikelfunctie	na	een	myocardinfarct	niet	verbetert.
	 Het	doel	van	Hoofdstuk 7 was	om	onderzoeksvraag	3	te	beantwoorden:	
kan	metformine	 het	 cardiovasculaire	 risicoprofiel	 verbeteren	 bij	 patiënten	
zonder	 diabetes?	 Patiënten	 zonder	 diabetes	 werden	 geselecteerd	 uit	 de	
GIPS-III	 studie.	 Het	 cardiovasculaire	 risicoprofiel	 bestaat	 uit	 verschillende	
klinisch	relevante	en	beinvloedbare	factoren,	waaronder	(maar	niet	beperkt	
tot):	 cholesterolprofiel,	 lichaamsgewicht,	 glucose	 regulatie,	 bloeddruk	 en	
roken.	 Vier	maanden	 behandeling	met	metformine	 leidde	 tot	 verbetering	
van	 de	 cholesterolwaarden,	 tot	 een	 lager	 lichaamsgewicht	 en	 een	 betere	
glucose	regulatie.	Er	werden	geen	effecten	van	metformine	op	de	bloeddruk	
of	 stoppen	 met	 roken	 waargenomen.	 Deze	 verbeteringen	 resultaten	
samen	tot	een	 lager	cardiovasculair	risicoprofiel.	Of	deze	door	metformine	
geïnduceerde	verbetering	van	het	cardiovasculair	 risicoprofiel	 resulteert	 in	
een	betere	prognose	kan	nog	niet	worden	afgeleid	uit	deze	studie.
	 Of	 toediening	 van	 metformine	 zo	 spoedig	 mogelijk	 na	 percutane	
coronaire	interventie	bij	patiënten	met	ST-segment	elevatie	myocardinfarct	
kan	leiden	tot	kleinere	hartspierschade	was	de	centrale	vraag	in	Hoofdstuk 
8.	Myocardiale	infarctgrootte	werd	beoordeeld	op	twee	manieren:	ten	eerste	
door	het	meten	van	de	hoeveelheid	markers	van	myocardiale	schade	in	het	
bloed	 gedurende	 de	 opname	 aansluitend	 aan	 het	 hartinfarct;	 anderzijds	
door	 beoordeling	 van	 de	 grootte	 van	 het	 littekenweefsel	 met	 behulp	
van	 magnetische	 resonantie	 beeldvorming	 vier	 maanden	 na	 het	 infarct.	
Metformine	had	geen	invloed	op	de	markers	van	myocardiale	beschadiging	
en	ook	niet	 op	de	 littekengrootte	 vier	maanden	na	 infarct.	Derhalve	 is	 de	
conclusie	 van	 Hoofdstuk	 8	 dat	 toediening	 van	 metformine	 na	 percutane	
coronaire	 interventie	 de	 myocardschade	 die	 veroorzaakt	 wordt	 door	 een	
hartinfarct	niet	vermindert.
 In Hoofdstuk 9	 worden	 de	 mogelijke	 redenen	 voor	 het	 neutrale	
effect	 van	 metformine	 op	 de	 primaire	 en	 secundaire	 eindpunten	 van	 de	
GIPS-III	studie,	en	de	belangrijkste	hypotheses	van	dit	proefschrift	besproken.	
Ook	 worden	 suggesties	 gedaan	 voor	 toekomstig	 onderzoek	 naar	 de	
cardioprotectieve	effecten	van	metformine.
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