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In dit proefschrift wordt het belang van myocardiale schade rondom percutane 

coronaire interventies (PCI) onderzocht. De waarde van de cardiale markers 

troponine T (TnT), creatine kinase (CK) en diens MB-isomeer (CK-MB) wordt 

geëvalueerd bij zowel patiënten die electieve PCI procedures ondergaan, als bij 

patiënten die primaire PCI ondergaan vanwege een ST-elevatie myocardinfarct 

(STEMI). 

 

Het eerste hoofdstuk geeft een algemene inleiding en beschrijft de inhoud van 

het proefschrift. Het aantal PCI’s is de laatste decennia sterk toegenomen en 

onderzoek met betrekking tot kwaliteitscontrole en klinische consequenties is 

noodzakelijk. 

Deel I van dit proefschrift is gericht op myocardiale schade en stijging van 

cardiale markers na een geplande PCI. 

In het tweede hoofdstuk worden de resultaten van een prospectieve studie met 

713 ongeselecteerde patiënten beschreven die een electieve PCI ondergingen. 

Na de procedure was er vaker stijging van TnT (21%) dan van CK (9%). Na 

gemiddeld 11 maanden bleek een postprocedurele stijging van TnT, maar niet 

van CK, significant geassocieerd met het gecombineerde primaire eindpunt van 

ongunstige cardiale gebeurtenissen. Op grond hiervan werd geconcludeerd dat 

stijging van TnT na een electieve PCI meer prognostische betekenis heeft in 

vergelijking met stijging van CK. 

In een prospectieve, observationele studie met 656 patiënten die een electieve 

PCI kregen, onderzochten wij de invloed van voorbehandeling met clopidogrel op 

het voorkomen van lichte postprocedurele TnT-stijging, en beschrijven dit in het 

derde hoofdstuk. TnT was verhoogd bij 34% van de 330 patiënten zonder 

voorbehandeling versus 30% van de 326 patiënten met voorbehandeling. Na 

multivariabele analyse bleek dat patiënten die werden voorbehandeld met 

clopidogrel een significant lagere kans hadden op postprocedurele TnT-stijging. 

Dit effect werd met name gevonden bij patiënten die ouder waren, reeds eerder 

een PCI ondergingen, instabiele angina pectoris of meervatslijden hadden. Wij 

concludeerden dat, mede gezien de resultaten van andere studies, 

voorbehandeling met clopidogrel geadviseerd zou moeten worden bij patiënten 

die wachten op een electieve PCI. 

In het vierde hoofdstuk beschrijven wij dat patiënten die een electieve PCI van 

meerdere vaten ondergingen, vaker TnT-stijging na de procedure hadden in 

vergelijking met patiënten die een electieve PCI van één vat ondergingen (31.5 

vs. 18.3%). Bovendien hadden patiënten, na een PCI van meerdere vaten, vaker 
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ongunstige cardiale gebeurtenissen na een follow-up duur van gemiddeld 10.9 

maanden, alhoewel bleek dat wanneer er gecorrigeerd werd voor meervatslijden 

dit verschil niet meer significant was. Wij concludeerden dat PCI van meerdere 

vaten geassocieerd is met vaker TnT-stijging na de procedure en een verhoogd 

risico op ongunstige cardiale gebeurtenissen. 

We presenteren in het vijfde hoofdstuk de resultaten van een meta-analyse van 

20 studies met in totaal 15.581 patiënten die een electieve PCI ondergingen. 

Troponine was verhoogd na de procedure bij 32.9% van de patiënten. Na een 

gemiddelde follow-up periode van 16.3 maanden was de mortaliteit hoger bij 

patiënten met een verhoogd troponine in vergelijking met patiënten zonder een 

verhoogd troponine na de procedure (4.4 vs. 3.3%). Bovendien was het 

gecombineerde eindpunt van mortaliteit en/of myocardinfarct in follow-up vaker 

behaald bij patiënten met een verhoogd troponine (8.1 vs. 5.2%). Volgens deze 

meta-analyse levert troponine na een electieve PCI belangrijke prognostische 

informatie. 

 

Deel II van dit proefschrift is gericht op myocardiale schade en het bepalen van 

cardiale markers bij patiënten die behandeld worden met primaire PCI vanwege 

STEMI. 

In het zesde hoofdstuk wordt een studie met 444 patiënten beschreven waarbij 

gefocust werd op de eerst gemeten TnT bij opname. Een verhoogd TnT bij 

opname werd gevonden bij 47% van de patiënten. Een late presentatie, 

voorwandinfarct en een oudere leeftijd waren onafhankelijke voorspellers van een 

verhoogd TnT bij opname. Bovendien hadden patiënten met een verhoogd TnT 

bij opname, in vergelijking met diegenen met een normaal TnT bij opname, 

minder vaak een succesvolle primaire PCI en een verhoogde één-jaarsmortaliteit. 

De prognostische waarden van CK en CK-MB werden onderzocht in een studie 

met 4670 patiënten die een primaire PCI ondergingen wegens een STEMI, zoals 

beschreven wordt in het zevende hoofdstuk. Zowel een verhoogd CK als een 

verhoogd CK-MB waren geassocieerd met een lagere linker ventrikel 

ejectiefractie (LVEF). De totale één-jaarsmortaliteit was 5.4%, en zowel de piek 

CK als de piek CK-MB waren hoger bij diegenen die overleden. Patiënten in het 

hoogste tertiel van zowel piek CK als piek CK-MB hadden, ook na multivariabele 

analyse, een hogere één-jaarsmortaliteit, terwijl de verschillen tussen de twee 

lagere tertielen niet significant waren. Wij concludeerden dat bij patiënten die een 

primaire PCI ondergaan, piek CK en piek CK-MB beide onafhankelijke 

voorspellers zijn van LVEF en mortaliteit. 
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In het achtste hoofdstuk werd de prognostische waarde van infarctlocatie, 

infarctgrootte en LVEF na een primaire PCI bestudeerd. Een lage LVEF was een 

duidelijkere voorspeller van één-jaarsmortaliteit (OR 4.4) in vergelijking met 

enzymatische infarctgrootte (OR 2.0) en voorwandlocatie (OR 1.6). Daarnaast 

bleek dat patiënten met een voorwandinfarct, ook na correctie voor enzymatische 

infarctgrootte, een verhoogde kans hadden op het ontwikkelen van een slechte 

LVEF en een verhoogde één-jaarsmortaliteit. Concluderend blijkt infarctlocatie, 

alhoewel niet zo krachtig als LVEF, een belangrijke onafhankelijke voorspeller te 

zijn van de prognose van patiënten die een primaire PCI ondergaan vanwege een 

STEMI. 

 

 

Slotopmerkingen 

 

Veel patiënten met coronaire hartziekte worden tegenwoordig behandeld met een 

PCI en dit is tevens de meest gebruikte coronaire revascularisatie-behandeling. 

Het aantal verrichte PCI’s neemt de laatste jaren nog steeds toe en een verdere 

toename wordt verwacht. Het recent gepubliceerde COURAGE onderzoek liet 

geen verschil zien, in harde cardiale eindpunten gedurende follow-up, tussen 

aanvankelijk conservatief in vergelijking met aanvankelijk invasief behandelde 

patiënten met stabiele angina pectoris. Doch de patiëntengroep van deze studie 

betreft een zeer lage risicopopulatie, daar de meeste patiënten geen of slechts 

geringe angina pectoris klachten hadden, een goede LVEF hadden en patiënten 

met een sterk positieve inspanningstest geëxcludeerd werden. Bovendien bleken 

de patiënten in de aanvankelijk invasief behandelde groep wel vaker vrij te blijven 

van angina pectoris en minder vaak revascularisatie-behandelingen in de follow-

up periode nodig te hebben. Omdat verbetering van de kwaliteit van leven en niet 

verlenging van de levensduur al de voornaamste reden is om een electieve PCI 

te verrichten, zal deze studie het jaarlijks aantal verrichte PCI’s waarschijnlijk niet 

sterk beïnvloeden. De levensverwachting van patiënten met zowel ST-elevatie als 

non-ST-elevatie acute coronaire syndromen (ACS) kan wel verbeterd worden met 

een invasieve behandeling. Daar ook gebleken is dat patiënten met een ACS nog 

steeds te weinig invasief behandeld worden, lijkt de verwachte verdere stijging 

van het aantal jaarlijks te verrichten PCI’s aannemelijk, vooral voor behandeling 

van patiënten met een ACS. 
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Electieve PCI 

Aangezien het belangrijkste doel van een electieve PCI verbeteren van de 

kwaliteit van leven is, vooral door het verminderen van angineuze klachten, is het 

belangrijk om complicaties en bijwerkingen van de interventie tot een minimum te 

beperken. Er ontstaat zelden een STEMI als gevolg van een electieve procedure 

(ca 0.5%), maar het is een ernstige complicatie en het ontstaan van Q-golven op 

het ECG is geassocieerd met een slechte prognose. Non-STEMI ontstaat vaker 

na een electieve PCI en is ook geassocieerd met cardiale gebeurtenissen in 

follow-up. Dit is bewezen voor geringe myocardiale schade zoals bepaald met 

CK(-MB) en ook voor troponine zoals onze analyses laten zien. 

Het meten van postprocedurele enzymuitstoot, vooral de verhoging van 

troponine, lijkt daarom bruikbaar om het succes van een PCI te beoordelen als er 

een nieuwe techniek toegepast of medicatie gebruikt wordt rondom een PCI. Het 

zou ook gebruikt kunnen worden voor kwaliteitscontrole. Verlaging van de 

postprocedurele enzymuitstoot is gezien bij gebruik van glycoproteine IIb/IIIa 

remmers, clopidogrel, statines en adenosine. 

Of patiënten met minimale myocardiale schade na een electieve PCI ook baat 

hebben bij een agressievere medicamenteuze behandeling of een lagere drempel 

voor re-angiografie, moet nog onderzocht worden. 

 

Primaire PCI 

Van de patiënten die een primaire PCI vanwege STEMI ondergaan, zijn naast het 

ECG ook cardiale enzymen en met name troponine bij opname in staat om 

patiënten met een slechtere prognose te identificeren. Dit kan deels verklaard 

worden door een latere presentatie, en vroege diagnose en reperfusietherapie 

zijn erg belangrijk. Pogingen om de prognose van patiënten met een verhoogd 

troponine bij opname te verbeteren zijn nodig. Het gebruik van glycoproteine 

IIb/IIIa remmers is bijvoorbeeld al geassocieerd met een betere myocardiale 

perfusie bij patiënten met een verhoogd troponine (bij opname) en TIMI-3 flow na 

de procedure. 

Volgens dit proefschrift voorspellen piekwaarden van CK en CK-MB de prognose 

van patiënten die behandeld zijn met een primaire PCI. Deze enzymen zijn 

daarom mogelijk bruikbaar om patiënten te stratificeren naar aanvullende 

behandelingen. Wellicht zijn cardiale enzymen, in combinatie met infarctlocatie, 

LVEF en andere variabelen, superieur bij het selecteren van patiënten met een 

voordeel van het implanteren van defibrillatoren, terwijl thans in de praktijk een 

lage LVEF bijna het enige gebruikte selectiecriterium is. 
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Cardiale troponines zijn mogelijk opnieuw superieur om, in vergelijking met CK(-

MB), infarctgrootte in te schatten en met name in het voorspellen van de 

prognose van patiënten die een primaire PCI ondergaan. Tot nu toe is er slechts 

een beperkt aantal studies gepubliceerd waarbij bovendien slechts één enkele 

late bepaling van troponine werd onderzocht. Daarom is verder onderzoek 

noodzakelijk met betrekking tot dit onderwerp, met ook aandacht voor de 

piekwaarden van troponine. 

 

 

Andere cardiale markers 

Het brain natriuretisch peptide (BNP) is bruikbaar bij het opsporen van hartfalen. 

Alhoewel verhogingen van het BNP ook prognostische betekenis hebben bij 

patiënten met een ACS, is het nog onduidelijk in hoeverre het de behandeling van 

de individuele patiënt met een ACS kan beïnvloeden. Het BNP bij opname is bij 

patiënten met een STEMI een onafhankelijke voorspeller van overlijden op korte 

termijn en angiografisch succes na een primaire PCI. Bovendien kan de pre-

procedurele waarde van het BNP ook prognostische informatie geven over 

patiënten die een PCI ondergaan vanwege stabiele angina pectoris of een non-

ST-elevatie ACS. Tevens is het postprocedureel BNP geassocieerd met zowel 

postprocedurele CK-MB als met TnT waarden, waarschijnlijk als gevolg van 

veranderingen in de hemodynamiek. Of een stijging van het BNP na een 

electieve PCI ook prognostische waarde heeft, moet nog worden onderzocht. 

 

C-reactief proteïne (CRP) is geassocieerd met de uitgebreidheid van de 

ontsteking bij atherosclerose van patiënten met een coronaire hartziekte. Zowel 

bij patiënten met stabiele coronaire hartziekte als bij diegenen met een ACS kan 

het CRP helpen om de kans in te schatten van een cardiale gebeurtenis in de 

toekomst. In één studie leek het CRP aanvankelijk gerelateerd aan de 

infarctgrootte en de mortaliteit bij patiënten die een primaire PCI ondergaan, doch 

na multivariabele analyse waren alleen troponine en Killip-klasse onafhankelijke 

voorspellers van mortaliteit. Stijging van het CRP na een electieve PCI lijkt echter 

ook een voorspellende waarde te hebben. 

 

Het heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) is een veelbelovende cardiale 

marker die snel uit de myocardcel vrijkomt bij myocardiale schade. Het lijkt qua 

kinetiek en uitstootprofiel op myoglobine, maar is cardiospecifieker. Recent is 

aangetoond dat H-FABP significant toegevoegde waarde heeft bij de 
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risicostratificatie van patiënten met een ACS, onafhankelijk van troponine, BNP 

en myoglobine. H-FABP is bruikbaar als marker van reperfusiesucces bij 

patiënten met een STEMI, zowel bij behandeling met trombolyse als bij 

behandeling met primaire PCI. Er zijn geen gegevens over de prognostische 

waarde van H-FABP na een electieve PCI. Mogelijk is het H-FABP bruikbaar bij 

patiënten waarbij een vroeg ontslag uit het ziekenhuis gepland is. Recent is 

echter aangetoond dat dit vroege ontslag ook reeds veilig kan op geleide van 

symptomen, angiografisch resultaat en het ECG, zonder cardiale markers als 

selectiecriterium. Toekomstige studies zullen de potentiële voordelen van het H-

FABP moeten aantonen, maar het grootste voordeel is wellicht bij triage van 

patiënten met verdenking op een ACS. 




