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Achtergrond van een acuut myocardinfarct

Coronaire hartziekten, waaronder het acuut myocardinfarct, blijven een belangrijke oorzaak 
van morbiditeit en mortaliteit in de westerse wereld. In Nederland is de mortaliteit van 
coronaire hartziekten ongeveer 10.000 patiënten per jaar. Betere preventie en behandeling 
in de laatste decennia hebben geleid tot een lagere incidentie en mortaliteit van het 
acuut myocardinfarct. Echter, een groot aantal patiënten die succesvol behandeld zijn 
en het acuut myocardinfarct overleven, worden heropgenomen vanwege een nieuw 
myocardinfarct, hernieuwde revascularisatie procedures en hartfalen. Mede hierdoor 
vormen coronaire hartziekten een aanzienlijke economische last met meer dan 2% van alle 
gezondheidszorgkosten in Nederland.
 Een acuut myocardinfarct is een ernstige ziekte dat begint met een ruptuur van 
een atherosclerotisch plaque en daaropvolgende trombocytenaggregatie (klonteren 
van bloedplaatjes waardoor een bloedstolsel wordt gevormd). Hierdoor ontstaat 
onvoldoende coronaire doorbloeding, wat uiteindelijk myocardnecrose (afsterving van 
het hartspierweefsel) veroorzaakt. Criteria voor de diagnose zijn klachten passend bij 
myocardiale ischemie, specifieke elektrocardiografische veranderingen en verhoging 
van myocardiale biomarkers. ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) is gedefinieerd 
door karakteristieke ophoging van het ST-segment op het elektrocardiogram als gevolg 
van de acute en meestal totale afsluiting van de infarctgerelateerde coronairarterie 
(kransslagader) door de atherosclerotische plaque met trombusvorming (bloedstolsel). 
Onvoldoende coronaire doorbloeding beperkt de distale myocardperfusie (doorbloeding 
van het hartspierweefsel) met als gevolg myocardischemie en uiteindelijk necrose. De 
myocardnecrose en de adaptieve veranderingen in de overlevende myocyten rondom 
de necrose leiden tot dilatatie en verminderde contractiliteit van het ventrikel. Deze 
ventriculaire disfunctie kan vervolgens leiden tot symptomatisch hartfalen. Bovendien is 
het aannemelijk dat atherosclerotische plaques in andere delen van de coronaire arteriën 
cardiovasculaire gebeurtenissen veroorzaken.

Hoofddoel
In dit proefschrift bestuderen wij of bepaalde aanvullende behandelingen toegepast tijdens 
primaire percutane coronaire interventie (PCI: dotterbehandeling) de myocardperfusie 
verbeteren en hebben wij de prognose na een STEMI onderzocht om de morbiditeit en 
mortaliteit bij deze patiënten te verminderen.
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Deel I Ontwikkelingen in de primaire percutane coronaire 
interventi e na een acuut myocardinfarct

De behandeling van een STEMI omvat onder andere een primaire PCI en medicamenteuze 
therapie. Het doel van de primaire PCI is snel herstel van de coronaire bloedstroom om de 
perfusie van het achtergelegen myocardweefsel te herstellen. Tijdens de PCI wordt de plaque 
en trombus tegen de vaatwand gedrukt door ballondilatatie en/of door het plaatsen van een 
stent. Dit kan echter leiden tot distale embolisatie: het losschieten van atherotrombotische 
deeltjes bloedstroomafwaarts met als gevolg obstructie van de microcirculatie. Dit wordt 
beschouwd als de belangrijkste oorzaak van verminderde myocardperfusie. Het treedt op 
bij ongeveer 50% van de patiënten waarbij herstel van de coronaire doorbloeding is bereikt. 
Verminderde myocardperfusie is geassocieerd met grotere infarctgrootte en verhoogde 
langetermijnmortaliteit. Daarom worden aanvullende mechanische en medicamenteuze 
therapieën ontwikkeld om de myocardperfusie en klinisch uitkomsten te verbeteren. De 
toegevoegde waarde van trombusaspiratie en toediening van een glycoproteïne (GP) IIb/
IIIa-remmer tijdens de primaire PCI wordt de laatste jaren onderzocht. Bij trombusaspiratie 
wordt de trombus opgezogen uit de aangedane coronairarterie en een GP IIb/IIIa-remmer 
is een medicijn dat aggregatie van trombocyten remt zodat trombusvorming wordt 
tegengegaan. Beide therapieën zijn geassocieerd met een verbeterde myocardperfusie 
en klinische uitkomst bij patiënten met een STEMI in verschillende trials. In deel 1 van dit 
proefschrift richten wij ons op trombusaspiratie als aanvullende mechanische therapie en 
op GP IIb/IIIa-remmers als aanvullende medicamenteuze therapie tijdens een primaire PCI.

Hoeveelheid trombusmassa
Een grote hoeveelheid trombusmassa is geassocieerd met een verhoogde incidentie van 
distale embolisatie van atherotrombotische deeltjes. Alhoewel distale embolisatie vaak 
niet zichtbaar is tijdens het coronair angiogram, komt micro-embolisatie vermoedelijk voor. 
Ondertussen zijn er weinig gegevens beschikbaar over de invloed van de angiografisch 
beoordeelde hoeveelheid trombusmassa op de myocardperfusie en de klinische uitkomst. 
Tegenwoordig is trombusaspiratie vaak de eerste interventie tijdens een primaire PCI bij 
patiënten met een STEMI. Met de thrombusaspiratiekatheter wordt het atherotrombotische 
materiaal uit de infarctgerelateerde coronairarterie handmatig opgezogen door het 
vacuümtrekken van de aangesloten spuit. Er wordt verondersteld dat deze aanvullende stap 
de myocardperfusie verbetert door het verminderen van de hoeveelheid geëmboliseerde 
atherotrombotische deeltjes die leiden tot obstructie van de microcirculatie. Het is echter 
niet bekend of het voordeel van trombusaspiratie anders is bij een grote of een kleine 
hoeveelheid trombusmassa. Toch wordt veel atherotrombotisch materiaal opgezogen in 
een aanzienlijk deel van de patiënten met vooraf geen zichtbare trombus op het angiogram.
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In hoofdstuk 2 evalueerden wij de impact van de hoeveelheid trombusmassa beoordeeld op 
het coronaire angiogram op verschillende uitkomstvariabelen bij patiënten met een STEMI 
behandeld met een primaire PCI met of zonder trombusaspiratie. In deze retrospectieve 
studie includeerden wij 2969 niet-geselecteerde patiënten met een STEMI van wie 68% 
een grote hoeveelheid trombusmassa had. Een grote hoeveelheid trombusmassa werd 
in verband gebracht met een verminderde myocardperfusie. Myocardperfusie werd 
gedefinieerd als een lage myocardiale blush graad (MBG) angiografisch beoordeeld na 
een contrastinjectie. Zelfs in patiënten met herstelde coronaire doorbloeding, kwam een 
verminderde myocardperfusie significant vaker voor bij patiënten met een grote hoeveelheid 
trombusmassa. Overeenkomstig was een grote hoeveelheid trombusmassa geassocieerd 
met een hogere 1-jaarsmortaliteit. Het tweede deel van deze studie suggereert dat het 
gebruik van trombusaspiratie geassocieerd is met een verbeterde myocardperfusie, zowel 
bij patiënten met een grote als met een kleine hoeveelheid trombusmassa. Wij toonden 
aan dat het opzuigen van macroscopische atherotrombotisch materiaal ook vaak voorkomt 
bij patiënten met een kleine hoeveelheid angiografisch beoordeelde trombusmassa, wat 
het voordeel in deze groep mogelijk verklaart. Concluderend suggereert onze studie dat 
een grote hoeveelheid trombusmassa geassocieerd is met een slechte uitkomst en dat 
trombusaspiratie mogelijk een gunstig effect heeft op de myocardperfusie, ongeacht de 
hoeveelheid waargenomen trombusmassa.

Glycoproteïne IIb/IIIa-remmer – CICERO-studie
Tegenwoordig worden verschillende trombocytenaggregatieremmers en anticoagulantia 
(stollingsremmers) toegediend tijdens een STEMI, waaronder aspirine, een P2Y12-remmer, 
heparine en een GP IIb/IIIa-remmer. De meest toegediende GP IIb/IIIa-remmer is abciximab. 
Abciximab is een monoklonaal antilichaam dat bindt aan de GP IIb/IIIa-receptor aanwezig 
op het oppervlak van geactiveerde trombocyten. De GP IIb/IIIa-remmer voorkomt derhalve 
niet alleen trombusvorming, maar bevordert ook (dosisafhankelijk) het afbreken van 
verse trombus. In grote gerandomiseerde onderzoeken werd aangetoond dat intraveneus 
toegediende GP IIb/IIIa-remmers de myocardperfusie en klinische uitkomst verbeterden. 
De dosisafhankelijke eigenschappen van GP IIb/IIIa-remmers suggereren dat hogere lokale 
concentratie van abciximab door intracoronaire toediening (direct in de infarctgerelateerde 
coronairarterie) het optreden en verspreiden van embolisatie van trombotisch materiaal 
kan verminderen. De eerste kleine klinische studies tonen ook gunstige effecten als de GP 
IIb/IIIa-remmer intracoronair werd toegediend. 
 In hoofdstuk 3 presenteerden wij de onderzoeksopzet van de gerandomiseerde 
gecontroleerde CICERO-studie, die het effect van de toedieningsweg van een GP IIb/IIIa-
remmer bestudeert. In deze studie includeerden wij patiënten met een STEMI met minder 
dan 12 uur symptomen en randomiseerden die naar intracoronaire of naar intraveneuze 
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toediening van abciximab tijdens de primaire PCI. Patiënten kregen aspirine, clopidogrel 
en heparine voor de PCI en trombusaspiratie werd uitgevoerd in de meeste patiënten. 
Het primaire eindpunt was hersteld myocardperfusie gedefinieerd als ST-segment elevatie 
resolutie op het elektrocardiogram.
 De resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 4 toonden aan dat bij de 534 patiënten 
intracoronaire toediening van abciximab niet de myocardperfusie verbeterde in vergelijking 
met intraveneuze toediening. Op secundaire eindpunten, MBG en enzymatisch geschatte 
infarctgrootte, werd wel verbetering aangetoond. Het voorkomen op het veiligheidseindpunt 
gedefinieerd als de incidentie van bloedingen tijdens opname was laag en vergelijkbaar 
in beide groepen. In tegenstelling tot eerdere bevindingen heeft de CICERO-studie geen 
superioriteit aangetoond van intracoronaire in vergelijking tot intraveneuze toediening van 
abciximab ten aanzien van het verbeteren van myocardperfusie.

Deel II Prognose na een acuut myocardinfarct in de dagelijkse 
klinische prakti jk

Om de algemene klinische uitkomst bij patiënten met een STEMI te verbeteren, moeten 
wij patiënten met een hoog risico op nieuwe cardiovasculaire gebeurtenissen en/
of linkerventrikeldisfunctie vanwege verminderde myocardperfusie identificeren. 
Risicobeoordeling geeft de mogelijkheid om behandeling verder te individualiseren. Dit is 
mogelijk door agressievere en eerdere behandeling te starten en door de medicatie-inname 
te verbeteren. De medicatie-inname is vaak suboptimaal in deze patiënten. Voorbeelden 
van behandelingsstrategieën zijn: preventie van een nieuw myocardinfarct door snelle 
revascularisatie van significant vernauwde niet-infarctgerelateerde coronairarteriën, 
aanvullende trombocytenaggregatieremmers en/of afzwakking van de ventrikel remodeling 
door remmers van het renine-angiotensine-systeem en mineralocorticoïdreceptor 
antagonisten. Bovendien geeft de identificatie van laagrisicopatiënten de mogelijkheid 
om behandeling en follow-up veilig te minimaliseren. Dit kan zelfs het effectief gebruik 
van diagnostiek bevorderen en de gezondheidszorgkosten verlagen in onze vergrijzende 
bevolking. Deel 2 van dit proefschrift gaat in op de parameters beschikbaar tijdens PCI, 
ziekenhuisopname en follow-up en hun prognostische waarde bij patiënten met een STEMI 
behandeld met een primaire PCI.

Myocardiale blush graad beoordeeld door de interventiecardioloog
Afhankelijk van de duur van coronaire afsluiting leidt een myocardinfarct tot de 
onherstelbare beschadiging van het microvasculaire bed en necrose van de myocyten. 
Een aanzienlijk percentage patiënten heeft symptomen van verminderde myocardperfusie 
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ondanks behandeling. MBG is een eenvoudige, visuele angiografische beoordeling van 
de myocardperfusie, en derhalve een maatstaf van de omvang van de beschadiging van 
de microvasculaire bed in het infarctgebied. In verschillende studies is aangetoond dat 
MBG beoordeeld door een onafhankelijke commissie geassocieerd is met ST-segment 
elevatie resolutie, enzymatisch geschatte infarctgrootte, linkerventrikelfunctie en 
langetermijnmortaliteit. Echter, er is geen onderzoek gedaan of MBG beoordeeld door de 
interventiecardioloog in de dagelijkse klinische praktijk ook prognostische waarde heeft.
 In hoofdstuk 5 beschreven wij dat MBG beoordeeld door de interventiecardioloog 
aan het einde van de primaire PCI een onafhankelijke voorspeller is van 1-jaars mortaliteit 
bij 2118 patiënten met een STEMI. Deze voorspellende waarde bleef significant wanneer 
herstel van de coronaire doorbloeding werd bereikt en na correctie voor andere bekende 
voorspellende variabelen. Verder was ons cohort groot genoeg om MBG te categoriseren 
in 4 groepen met toename van de mortaliteit per graad, met een aanmerkelijk slechte 
prognose bij patiënten met een MBG van 0; geclassificeerd als geen myocardiale blush. 
Vergeleken met andere functionele uitkomstparameters, zoals verkregen met magnetische 
resonantie beeldvorming (MRI) en echocardiografie, heeft MBG beoordeeld door de 
interventiecardioloog het belangrijke praktische voordeel dat het eenvoudig en direct 
na de PCI kan worden beoordeeld. Deze studie geeft aan dat MBG beoordeeld door de 
interventiecardioloog een waardevolle en goedkope methode is voor vroege risico-
inschatting dat gemakkelijk gebruikt kan worden in de dagelijkse klinische praktijk.

Risicostratificatie van biomarkers
Verscheidene klinische risicoscores zijn ontwikkeld om het risico bij patiënten met een 
STEMI te beoordelen. Het aantal variabelen die gebruikt worden in de meeste risicoscores 
maakt ze moeilijk toepasbaar in de klinische praktijk. De prognostische waarde van een 
combinatie van drie biomarkers die vaak en vroeg worden gemeten tijdens de dagelijkse 
klinische praktijk is aangetoond. Deze bevinding kan worden verklaard door het feit dat 
de drie biomarkers glucose, N-terminaal pro-brain natriuretisch peptide (NT-proBNP) en 
geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) alle een andere pathofysiologisch mechanisme 
weerspiegelen dat verband houdt met het acuut myocardinfarct. 
 Om de prognostische waarde van de drie biomarkers te controleren, valideerden 
wij de eerder uitgevoerde studie met onze STEMI cohort in hoofdstuk 6 en bepaalden 
wij of de prognostische waarde alleen voor de kortetermijnmortaliteit geldt in een 
gecombineerd cohort in hoofdstuk 7. Eerst valideerden wij een multimarker model en een 
vereenvoudigde risicoscore gebaseerd op de drie biomarkers gemeten bij opname. Het 
model en de risicoscore zijn ontwikkeld in het originele cohort van het Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam om de mortaliteit te voorspellen bij patiënten met een STEMI. In onze 
vergelijkbare cohort bestaande uit 1321 patiënten met een STEMI uit de dagelijkse klinische 
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praktijk, lieten wij zien dat glucose, NT-proBNP en de GFR allen onafhankelijke voorspellers 
waren van mortaliteit. De toevoeging van alle drie de biomarkers aan het model gaf extra 
prognostische waarde bovenop gebruikelijke risicofactoren. De risicoscore identificeerde 
laag-, intermediair- en hoogrisico subgroepen adequaat. Ten tweede hebben wij alle 2355 
patiënten met een STEMI uit het originele cohort en uit onze validatie cohort geïncludeerd 
om te bepalen of de risicoscore naast kortetermijnmortaliteit, ook langetermijnmortaliteit 
kon voorspellen in patiënten die de eerste 30 dagen overleefden. De studie toonde aan 
dat laag-, intermediair- en hoogrisico subgroepen geassocieerd waren met toenemende 
mortaliteit zowel tot 30 dagen als vanaf 30 dagen tot 4 jaar. Concluderend kan deze 
risicoscore waardevol zijn in de klinische praktijk, omdat het gemakkelijk te gebruiken is en 
zorgt voor snelle risicobeoordeling per patiënt.

Herhaalde metingen van NT-proBNP
De verminderde myocardperfusie veroorzaakt een groter infarct en een verminderde 
linkerventrikelejectiefractie (LVEF: als maat voor pompfunctie van de linkerhartkamer). 
Deze parameters van linkerventrikeldisfunctie zijn de sterkste voorspellers van morbiditeit 
en mortaliteit na een STEMI. NT-proBNP wordt gemaakt en uitgescheiden door het 
myocardium als reactie op cardiale stretch en overbelasting door linkerventrikeldisfunctie. 
In veel studies is deze associatie onderzocht met slechts één NT-proBNP-waarde gemeten 
tijdens de ziekenhuisopname. Echter, tijdens een STEMI is de NT-proBNP-waarde ook 
verhoogd door de acute myocardischemie, wat de associatie met de linkerventrikelfunctie 
kan beïnvloeden. 
 In hoofdstuk 8 onderscheidden wij op welke tijdstip een NT-proBNP-waarde na 
een STEMI het best voorspellend is voor de LVEF en infarctgr ootte gemeten met MRI na 
4 maanden. Gegevens van de GIPS-III-studie werden gebruikt. In de GIPS-III-studie werd 
metformine vergeleken met placebo in patiënten na een eerste STEMI zonder bekende 
diabetes mellitus. Het gebruik van metformine verbeterde de LVEF na 4 maanden niet. NT-
proBNP werd gemeten tijdens ziekenhuisopname en tijdens follow-up. Bij de 271 patiënten 
uit deze post-hoc analyse waren de meeste NT-proBNP metingen geassocieerd met LVEF 
en infarctgrootte. Echter, de voorspellende waarde van NT-proBNP gemeten tijdens 
ziekenhuisopname was beperkt. Dit in tegenstelling tot de sterke associatie tussen NT-
proBNP gemeten tijdens follow-up en de LVEF en de infarctgrootte. Deze resultaten kunnen 
gevolgen hebben voor de klinische praktijk, omdat NT-proBNP gemeten tijdens opname, als 
prognostische biomarker, achterwege kan worden gelaten en patiënten met een hoge NT-
proBNP-waarde tijdens de follow-up eerder en agressiever kunnen worden behandeld om 
hun klinische uitkomst te verbeteren.
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Omdat het leven verandert, en daarmee de dromen, is het tijd voor een nieuwe weg. Carlos, 
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