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Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op verschillende aspecten van percutane coronaire interventies. 
Deel I  (Hoofdstuk 2 en 3) richt zich op de percutane behandeling van complexe coronaire 
laesies. Deel II (Hoofdstuk 4 en 5) beschrijft de angiografische en klinische uitkomsten 
van twee nieuwe stent technologieën, de GenousTM endothelial progenitor cell (EPC) cap-
turing stents en de XIENCE V™ everolimus-eluting stent (EES). Deel III (Hoofdstuk 6) 
evalueert enkele biomarkers als voorspellers voor klinische en angiografische uitkomst na 
stentplaatsing.

Deel I: Behandeling van complexe coronaire laesies

In Hoofdstuk 2.1 verrichtten we een retroperspectieve analyse van 3883 patiënten die een 
electieve percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan en vergelijken de niet-gecoate, 
metalen stent (bare metal stent [BMS]) met de met medicijn gecoate stent (drug-eluting 
stent [DES]) gebruik makend van de National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
richtlijnen. In deze richtlijnen worden laesies in kransslagaders met een referentie diam-
eter van minder 3.0 mm of een lengte van meer dan 15 mm beschouwd als laesies met een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van restenose en zouden bij voorkeur moeten worden 
behandeld met DES. In tegenstelling, laesies in kransslagaders met een referentie diameter 
van ten minste 3.0 mm of meer of een lengte van 15 mm of korter beschouwd als laesies 
met een laag risico op het ontwikkelen van restenose en zouden kunnen worden behandeld 
met BMS. De resultaten van deze studie laat zien dat in patiënten met laesies die een laag 
risico op restenose dragen, er geen verschil is tussen de BMS en DES in gecombineerde 
eindpunten, revascularisatie van de gestente laesie (target lesion revascularisation [TLR]) 
of stent trombose (ST) na 1 jaar. In patiënten met laesies die een verhoogd risico op 
restenose dragen, hadden patiënten behandeld met BMS in vergelijking met patiënten 
behandeld met een DES een significant hoger percentage TLR  verricht met PCI maar 
een significant lager percentage TLR verricht met bypass chirurgie (CABG). Tevens werd 
een niet significant lager percentage van definitieve ST geobserveerd in the BMS groep 
vergeleken met de DES groep.

In Hoofdstuk 2.2 worden de lange-termijn uitkomsten geëvalueerd van patiënten 
geselecteerd door het lokale Hartteam om een PCI te ondergaan voor een ‘onbescher-
mde’ hoofdstamstenose. Aanvullend worden patiënten met een laag chirurgisch risico 
vergeleken met patiënten met een hoog chirurgisch risico. In totaal werden 227 patiënten 
geïncludeerd en de duur van de follow-up was tot 8 jaar met een gemiddelde van 3,9±2,6 
jaar. De Kaplan-Meier analyse van het gecombineerde eindpunt cardiale dood, myocardin-
farct (MI) of TLR van de gehele populatie toonde een percentage van 14,8 na 1 jaar, 18,3% 
na 3 jaar en 20,9% na 5 jaar en er waren geen events na 5 jaar. Na 8 jaar hadden patiënten 
die een laag chirurgisch risico dragen een significant lagere incidentie van cardiale dood of 



364

C
ha

pt
er

 8
MI vergeleken met patiënten met een hoog risico, echter geen verschil werd gezien voor 
cardiale dood, MI of TLR.

In Hoofdstuk 2.3 beschrijven we de 1-jaars uitkomsten na behandeling van BMS in-
stent restenose (ISR) met de paclitaxel-eluting stent (PES) in een ongeselecteerde populatie 
van 214 patiënten. De meerderheid van patiënten hadden een diffuus patroon van ISR. De 
resultaten toonde dat behandeling met PES voor BMS ISR leidde tot goede uitkomsten 
met een laag percentage van revascularisatie van de gestente laesie welke alle middels PCI 
werden verricht.

Hoofdstuk 3 bestudeert en bespreekt de percutane behandeling van bifurcatielaesies. In 
Hoofdstuk 3.1 bestudeerden wij de 1-jaars klinische uitkomsten van de percutane behan-
deling van bifurcatielaesies waarbij we gebruik maakten van een simpele techniek met een 
enkele BMS (R stent) in 465 patiënten. In totaal hadden 105 patiënten een ‘true’ bifurca-
tielaesie (TBL) en 360 patiënten werden behandeld voor een laesie met betrokkenheid van 
een zijtak (ISB). Gedurende de follow-up, 8,6% in de TBL groep had een klinisch gedreven 
TLR. In de ISB groep, 13% van de patiënten had een klinisch gedreven TLR. Cardiale dood 
gebeurde in 1,9% en in 2,5% van de patiënten, respectief.

In Hoofdstuk 3.2 evalueerden wij de 1-jaars klinische uitkomsten van 178 patiënten 
die behandeld zijn met de GenousTM endothelial progenitor cell (EPC) capturing stent 
voor een bifurcatielaesie gebruikmakkend van de provisional T-stenting technique en 
deze resultaten worden vergeleken met een historisch cohort (n=465) behandeld met een 
BMS. We hebben een multivariaat en propensity-score analyse verricht om te corrigeren 
voor verschillen in klinische en angiografische karakteristieken tussen de GenousTM EPC 
capturing stent groep en de BMS groep. Na 1 jaar observeerden wij dat behandeling van 
bifurcatielaesies met de GenousTM EPC capturing stent (in vergelijking met de BMS stent) 
geassocieerd was met een numerieke reductie (statistisch niet significant) in het percentage 
cardiale dood, MI of TLR. Het percentage definitieve ST in beide groepen was laag.

Hoofdstuk 3.3 beschrijft de 12-maanden klinische uitkomsten na coronaire stentplaat-
sing met de GenousTM EPC capturing stent in patiënten met een bifurcatielaesie uit de 
wereldwijde, prospectieve, niet-gerandomiseerde e-HEALING registratie. Twaalf maanden 
na behandeling van coronaire bifurcatielaesies met de GenousTM EPC capturing stent 
toonde gunstige klinische resultaten met een laag percentage TLR en ST. Behandeling van 
meer dan 1 laesie, pre-dilatatie uitgevoerd, en een laesie van de rechter kransslagader waren 
onafhankelijke voorspellers voor het primaire eindpunt.

Interpretaties en conclusies van deel I

Uit Hoofdstuk 2.1 concluderen wij dat in patiënten met laesies die een laag risico op resten-
ose dragen, het gebruik van BMS veilig is en niet leidt tot een verhoogd risico op cardiale 
events in vergelijking met DES. In patiënten met laesies die een verhoogd risico op restenose 
dragen, is het gebruik van DES gunstiger met betrekking tot het percentage revascularisa-
tie van de gestente laesie. Echter BMS toonden een niet-significant lager percentage stent 
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trombose. Deze resultaten zijn in de lijn met de huidige de European Society of Cardiology 
richtlijnen voor PCI welke verwijzen naar de National Institute for Clinical Excellence Insti-
tute richtlijnen. Deze richtlijnen geven aan dat DES wordt aanbevolen voor patiënten met 
symptomatische coronaire hartziekte, met laesies in kransslagader van minder dan 3 mm 
in diameter of laesies met een lengte groter dan 15 mm. De resultaten van hoofdstuk 2.2 
geven aan dat in patiënten met een ‘onbeschermde’ hoofdstamstenose, geselecteerd door 
de lokale Hartteam om een PCI te ondergaan, behandeling met een stents veilig en effec-
tief is op de lange termijn. Bovendien suggereren onze resultaten dat in patiënten met een 
hoog operatierisico voor CABG, tot slechtere resultaten leidde dan in patiënten met een 
laag operatierisico voor CABG. Hoewel onze studie een toevoeging is van resultaten van 
eerdere studies welke de lange-termijns follow-up na stentplaatsing van een‘onbeschermde’ 
hoofdstamstenose evalueerden, is meer onderzoek nodig naar de lange-termijn follow-up 
na DES. Hoofdstuk 2.3 bevestigt de veiligheid en effectiviteit van de behandeling van de 
bare-metal ISR met de PES in niet-geselecteerde patiënten. Deze gegevens zijn in overeen-
stemming met een groeiend aantal studies waaruit blijkt dat DES de voorkeursbehandeling 
is. De rol van de drug-eluting ballon voor de behandeling van bare-metal ISR zullen nog 
verder moeten worden onderzocht echter veelbelovende resultaten zijn gerapporteerd.

Zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1, toont onze stapsgewijze aanpak met BMS plaatsing 
in de hoofdtak en ballon angioplastiek in de zijtak van bifurcatielaesies acceptabele resul-
taten op de lange termijn, dit geeft aan dat in deze laesies een stent in de zijtak kan worden 
vermeden. Hoofdstuk 3.2 laat zien dat de resultaten na behandeling van bifurcatielaesies 
met de GenousTM EPC capturing stent werden verbeterd in vergelijking met de BMS. De 
resultaten van de GenousTM EPC capturing stent zijn vergelijkbaar met de uitkomsten die 
gemeld worden in onderzoeken die DES evalueren. Ten slotte wordt in hoofdstuk 3.3 gesug-
gereerd dat in een ongeselecteerde patiënten populatie behandeling van bifurcatielaesies 
met de GenousTM EPC capturing stent veilig en effectief is. Daarom zou een gerandomis-
eerd onderzoek waarin de GenousTM EPC capturing stent wordt vergeleken met de DES 
worden uitgevoerd.

Deel II: Nieuwe stent technologieën

In hoofdstuk 4 evalueert de uitkomsten na stenting met de GenousTM EPC capturing 
stent. In Hoofdstuk 4.1 worden verschillende studies over de GenousTM EPC capturing 
stent samengevat. Zoals beschreven in Hoofdstuk 4.2, hebben we 193 patiënten met de 
novo coronaire laesies met een hoog risico op restenose gerandomiseerd naar behandeling 
met de GenousTM EPC capturing stent of de Taxus Liberté PES. Laesies werden beschouwd 
als een hoog risico op restenose als een van de volgende karakteristieken van toepassing 
was: een chronische totale occlusie, laesie lengte >23 mm, kransslagader diameter <2,8 mm, 
of een laesie in een diabetische patiënt. Het primaire eindpunt van deze gerandomiseerde, 
single-center, pilot studie was het percentage revascularisatie van de gestente kransslagader 
(target vessel failure [TVF]) na 1-jaar follow-up. TVF was 17,3% in de Genous stent groep in 
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vergelijking met 10,5% in de Taxus stent-groep (risicoverschil 6,8%, 95% CI -3,1% - 16,7%), 
een verschil dat voornamelijk te wijten was aan een hogere incidentie van revascularisatie 
van de gestente kransslagader bij patiënten behandeld met de Genous stent. In tegenstel-
ling, er werd geen stent trombose waargenomen in de Genous stent groep in vergelijking 
met 4 stent tromboses in de Taxus stent groep (risicoverschil -4,2%; 95% CI -10,3% -0,3%). 
Follow-up coronair angiografie tussen 6 en 12 maanden in een subgroep van patiënten 
toonden een significant hogere late loss in de Genous stent ten opzichte van de Taxus stent 
(1,14 ± 0,64 mm en 0,55 ± 0.61mm).

In aanvulling op hoofdstuk 4.2, meldt Hoofdstuk 4.3 de 2-jaars follow-up van de 
GenousTM EPC capturing stent ten opzichte van de Taxus Liberté PES in patiënten met 
de novo coronaire laesies met een hoog risico op restenose. Tussen 1 en 2 jaar, hadden 
patiënten behandeld met de Genous stent ten opzichte van de Taxus stent minder TLR. 
Als gevolg hiervan was het niet-significante verschil in revascularisatie van de gestente 
kransslagader (target vessel revascularization [TVR]) gehandhaafd na 2 jaar follow-up in de 
TRIAS pilot studie, met de convergentie van de Kaplan-Meier curves tussen de 1 en 2 jaar. 
Zeer late ST werd waargenomen in de Taxus groep, maar er werden geen ST waargenomen 
in de Genous groep in de follow-up periode van 2 jaar. 

Hoofdstuk 4.4 beschrijft het ontwerp en de ratio van de multicenter, gerandomiseerde, 
gecontroleerde, 2-armige TRI-stent adjudication studie (TRIAS) programma. Deze studie 
beoogt 2560 patiënten te includeren. In de TRIAS Low Risk studie zullen in totaal 1300 
patiënten met laesies die een laag risico op restenose dragen, worden gerandomiseerd 
tussen de EPC capturing stent en een BMS, uitgaande van superioriteit in de incidentie 
van het falen van de gestente laesie (target lesion failure [TLF]) na 1 jaar. In de TRIAS 
High Risk studie, zullen 1260 patiënten met laesies die een hoog risico op restenose dragen, 
gerandomiseerd, uitgaande van non-inferioriteit in de incidentie van TLF na 1 jaar van de 
EPC capturing stent in vergelijking met DES.

In Hoofdstuk 4.5 worden de resultaten van de TRIAS High Risk studie gepresenteerd. 
Het voortijdig staken van de studie was aanbevolen door de data en de Safety Monitoring 
Board na een tussentijdse analyse welke werd verricht nadat 50% van de patiënten waren 
geïncludeerd omdat het percentage TLF in de EPC capturing stent groep aanzienlijk hoger 
was en behandeling van nieuwe patiënten met een EPC capturing stent onredelijk zou zijn. 
De studie werd beëindigd omwille van veiligheidsredenen. Op 1 jaar, had 17,4% van de EPC 
capturing stent behandelde patiënten een TLF en 7,0% van de DES behandelde patiënten (p 
= 0,98 voor non-inferioriteit). Onze resultaten suggereren dat binnen 1 jaar, de remming van 
de intima hyperplasie door de EPC capturing stent onvoldoende in vergelijking met DES 
en het voorkomen van restenose bij patiënten / laesies met een hoog risico op restenose.

In Hoofdstuk 4.6 worden de klinische resultaten na PCI met de Genous ™ EPC capturing 
stent geëvalueerd in een niet-geselecteerde patiëntenpopulatie. Een totaal van 405 niet-
geselecteerde patiënten werden geïncludeerd en het primaire eindpunt werd gedefinieerd 
als de samenstelling van cardiale dood, MI, en TLR. Na 1 jaar follow-up liet de Genous ™ 
EPC capturing stent goede resultaten zien met een laag percentage ST. Bovendien, op basis 
van het risico op restenose, in patiënten met laesies met een geschat hoog risico op resten-
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ose was het primaire eindpunt significant hoger in vergelijking met patiënten met laesies 
met een geschat laag risico. Tevens, na 1 jaar waren de klinische uitkomsten in diabetische 
patiënten goed vergelijkbaar met niet-diabetische patiënten. Tot slot werd een matched-
pair analyse uitgevoerd waarin alle Genous behandelde patiënten werden vergeleken in een 
1:1 verhouding met BMS-behandelde patiënten. Er werden geen statistisch significante 
verschillen gevonden tussen beide groepen.

Ten slotte, in Hoofdstuk 4.7, onderzochten we de late luminal loss na Genous ™ EPC 
capturing stenting gemeten door middel van kwantitatieve coronaire analyse. Deze studie 
toonde een significant regressie van intima hyperplasie tussen de 6 en 18 maanden.

Hoofdstuk 5 rapporten wij de uitkomsten van de XIENCE V ™ EES. In Hoofdstuk 
5.1 worden verschillende studies over de XIENCE V ™ EES-systeem, een tweede generatie 
DES, samengevat.

In Hoofdstuk 5.2, bestudeerden we 2-jaar de resultaten van de prospectieve, single-
blind, gerandomiseerde, multi-center studie naar de veiligheid en effectiviteit van de 
XIENCE V ™ EES versus een identieke BMS in de behandeling van patiënten met één de 
novo coronaire arterie stenose van ≥ 50% en <100% in een coronair met een diameter van 
3,0 mm, die kunnen worden behandeld door een enkele 18 mm stent. Zestig patiënten 
werden gerandomiseerd. De 2-jaar hiërarchische samengesteld eindpunt bestaande uit 
cardiale dood, Q-golf of non-Q-golf MI, of klinisch-gedreven chirurgische of percutane 
TLR, was 15,4% voor de EES groep versus 25,0% voor de controle groep. Er werd geen stent 
trombose waargenomen in de EES groep of in de controle groep.

In Hoofdstuk 5.3, worden de 2-jaars klinische resultaten van de XIENCE V ™ EES 
vergeleken met de PES in de behandeling van patiënten met de novo coronaire laesies. In 
deze prospectieve, single-blind klinische studie werden in totaal 300 patiënten gerandomis-
eerd naar een EES of PES in een 3:1 ratio en in een subgroep van 152 patiënten onderging 
seriële angiografische en intravasculaire ultrasound analyses na 6 maanden en 2 jaar. Na 
2 jaar, werd er geen significant verschil waargenomen tussen beide stents in het optreden 
van het primaire eindpunt TLF gedefinieerd als de samenstelling van cardiale dood, MI, en 
ischemie-gedreven TLR, noch in de afzonderlijke componenten. De incidentie van ST was 
laag en vergelijkbaar in beide groepen. Na 6 maanden werd een significante reductie van 
angiografische in-stent late luminal loss en volumepercentage obstructie, gemeten door 
intravasculaire ultrasound, waargenomen in de EES-groep. Echter, na 2 jaar follow-up, 
was er een late toename van intima hyperplasie na implantatie van een EES waargenomen. 
Hoewel onze resultaten aantoonden dat de angiografische en klinische superioriteit van 
de EES na 1-jaar follow-up afnamen, wordt in deze studie de eerder aangetoond non-
inferioriteit in termen van in-stent late loss van de EES in vergelijking met de PES tot 2-jaar 
follow-up bevestigd.
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Interpretaties en conclusies van deel II

Hoewel de HEALING FIM en HEALING II studies veelbelovende resultaten toonden na 
percutane behandeling met de GenousTM EPC capturing stent in niet-complexe de novo 
coronaire lesies, suggereren onze resultaten dat in laesies die een hoog risico op resten-
ose dragen, de GenousTM EPC capturing stent minder effectief was in het voorkomen 
van restenose in vergelijking met DES. Echter, de GenousTM EPC capturing stent toonde 
een hoger veiligheidsprofiel zonder de noodzaak voor het gebruik van langdurig dubbele 
trombocytenaggregatie remmers. Bovendien werd er geen laat ‘catch-up fenomeen’ geob-
serveerd, zoals te zien is DES, na implantatie van de GenousTM EPC capturing stent. Wij 
illustreren een opvallende intima hyperplasie regressie tussen 6 en 18 maanden in de 
GenousTM EPC capturing stent. Op dit moment vormt de GenousTM EPC capturing stent 
een aantrekkelijk alternatief voor DES of BMS bij patiënten met een verhoogd risico op ST, 
met een contra-indicatie voor dubbele trombocytenaggregatie remmers, met een (recente) 
geschiedenis van bloedingen of voor patiënten die zijn gepland voor een operatieve ingreep. 
Nader onderzoek is nodig om het evenwicht tussen het optreden van klinische restenose 
ten opzichte van het risico op late en zeer late ST te onderzoeken en de impact op de 
korte en lange termijn resultaten bij patiënten te observeren. Op basis van de resultaten en 
de potentiële toenemende intima hyperplasie waargenomen in DES, stellen we voor dat, 
om late luminal loss van de GenousTM EPC capturing stent te vergelijken met DES, stud-
iegerelateerde angiografische follow-up moet worden uitgevoerd na 18 maanden of later. 
Bovendien, vergelijken van klinische resultaten tussen ECS en DES vergt misschien een 
nog langere follow-up. Bovendien kan gezien de uitkomsten van deze studies, revasculari-
satie op basis van angiografisch niet-significante restenose het beste worden vermeden bij 
patiënten zonder angineuze klachten of ECG-veranderingen in het eerste jaar na GenousTM 
EPC capturing stent implantatie.

Als onderdeel van het SPIRIT-programma, suggereren onze resultaten dat de XIENCE 
V ™ EES, een tweede generatie DES, effectief en veilig is en dat de klinische en angio-
grafische resultaten vergelijkbaar zijn met PES op de lange termijn. Deze gegevens zijn in 
overeenstemming met de SPIRIT III studie, met een soortgelijk ontwerp als de SPIRIT II 
onderzoek en met inclusie van meer dan 1000 patiënten. Na 2 jaar follow-up, resulteerde 
behandeling met de EES in vergelijking met de PES in een 32% reductie (10,7% versus 
15,4%, p = 0,04) in TVF (de combinatie van cardiale dood, MI, of TVR). Deze gunstige 
balans tussen veiligheid en effectiviteit van de EES werd gedreven door minder vroege en 
late MI en minder TLR tussen de 6 en 12 maanden. Tussen 1 en 2 jaar, was er een trend naar 
minder ST met de EES ten opzichte van de PES, vooral in patiënten die clopidogrel staakten 
na 6 maanden, welke voor een deel bij droegen aan de verbeterde resultaten. Daarnaast, 
toonden de 2 jaar klinische resultaten van de grootschalige, prospectieve, multi-center, ger-
andomiseerde SPIRIT IV studie en de ‘all-comers’, gerandomiseerde, open-label COMPARE 
studie dat er een aanzienlijke klinische voordeel was van de EES in vergelijking met de PES 
met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit. Of de XIENCE V ™ EES superieur is aan 
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nieuwere stents met verschillende stent platformen zoals titanium-nitride-oxide gecoate 
stents of bioabsorbeerbare stents zal moeten worden vastgesteld in de toekomst.

Deel III: Voorspellers van klinische uitkomsten

In Hoofdstuk 6.1, hebben we onderzocht of het gebruik van meerdere biomarkers de 
prognose in ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) bij patiënten die een primaire 
PCI ondergaan verbeterd. In deze retrospectieve analyses hebben we gebruik gemaakt van 
gegevens van 1034 STEMI patiënten en hebben we onderzocht of het combineren van 
N-terminale pro-brain natriuretisch peptide (NTproBNP), glucose, C-reactief proteïne, 
een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), en cardiale troponine T de voorspelling 
van sterfte verbetert. We hebben een risico score ontwikkeld op basis van de sterkst voor-
spellende biomarkers in de multivariaat Cox regressie. De extra prognostische waarde 
van de sterkst voorspellende biomarkers en de bekende prognostische factoren (leeftijd, 
lichaamsgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, systolische bloeddruk, hartslag, anterior myo-
cardinfarct, en de tijd tot PCI) werden beoordeeld in multivariabele Cox regressie. In de 
Cox regressie bleken glucose, geschatte GFR, en NTproBNP de sterkste voorspellers voor 
mortaliteit. Een risico score met inclusie van deze biomarkers identificeerden een hoog 
risico STEMI subgroep met een significant hogere mortaliteit in vergelijking met de inter-
mediaire of de laag risico subgroep. Toevoeging van de drie biomarkers aan de gevestigde 
prognostische factoren verbeterde de voorspellende waarde voor sterfte aanzienlijk, zoals 
blijkt uit de netto herclassificatie verbetering en geïntegreerde discriminatie verbetering. 

Cystatine C wordt beschouwd als een meer gevoelige marker voor nierfunctie dan serum 
creatinine of creatinine-gebaseerde schattingen, in het bijzonder voor het opsporen licht 
tot matig gestoorde GFR. In Hoofdstuk 6.2 hebben we bepaald of plasma-concentratie van 
cystatine C een prognostische waarde heeft in patiënten die een electieve PCI ondergaan. 
Van 1293 patiënten welke geïncludeerd waren in de prospectieve, multicenter Genetische 
determinanten van Restenose (GENDER) studie, was cystatine C beschikbaar. Patiënten 
werden gestratificeerd naar tertielen van de cystatine C concentratie en het primaire ein-
dpunt was TVR binnen 1 jaar. Patiënten in het laagste tertiel van cystatine C hadden een 
significant hoger percentage TVR op 1-jaar follow-up, in tegenstelling, patiënten in de 
hoogste tertiel van cystatine C hadden een significant hoger percentage van cardiale dood. 
Na correctie voor baseline karakteristieken (inclusief de geschatte GFR), bleef cystatine C 
onafhankelijk geassocieerd met TVR op 1-jaar follow-up. De resultaten van deze studie 
suggereren dat in patiënten die een electieve PCI ondergaan, cystatine C kan fungeren als 
een mogelijke marker voor risicostratificatie en patiënten met een hoger risico op TVR en 
sterfte kan identificeren.

In Hoofdstuk 6.3 onderzochten wij of polymorfismen van toll-like receptor 4 (TLR4), 
welke worden geassocieerd met een genetisch bepaald verminderde werking van het 
immuunsysteem en met een verhoogd risico op cardiovasculaire events, in verband konden 
worden gebracht met klinische en / of angiografische restenose na PCI. In totaal werden 
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van 2682 patiënten, geïncludeerd in de GENDER studie, de frequenties van de TLR4 
896A / G (Asp299Gly) en 1196C / T (Thr399Ile) polymorfismen en haplotypes bepaald. 
Er werd geen verband gevonden tussen het genotype en het risico op late luminal loss 
op 6-maanden angiografische follow-up of TVR na 1 jaar. Afwezigheid van een associatie 
tussen de genotypes en TVR of late lumen loss werd bevestigd in de GEnetische risico-
factoren voor In-Stent Hyperplasie studie Amsterdam (GEISHA) cohort studie met 674 
patiënten en in een subgroep van 550 patiënten met angiografische follow-up. Bovendien, 
in beide onderzoeken werden geen significante verschillen tussen de haplotypes A / C en 
G / T geobserveerd voor TVR in de late luminal loss. In tegenstelling tot studies in dieren, 
toonden onze klinische resultaten aan dat deze polymorfismen niet bruikbaar zijn voor 
pre-PCI identificatie van patiënten met een verhoogd risico op restenose.

Cycline-afhankelijke kinase-remmer p27kip1 is een centrale regulator van gladde 
spiercellen en leukocyten proliferatie in vasculaire ziekten, waaronder ISR. In Hoofdstuk 
6.4 onderzochten wij of gemeenschappelijke genetische variaties van de single nucleotide 
polymorfismen (SNP) in p27kip1 kunnen dienen als risicostratificatie voor ISR. Drie SNP’s 
met betrekking tot het p27kip1 gen (─ 838C>A, ─ 79C>T, +326G>T) werden bepaald in een 
cohort van 715 patiënten die een coronaire percutane angioplastiek met of zonder stentp-
laatsing ondergingen. Uit de resultaten van onze studie bleek dat de p27kip1─838C>A SNP 
geassocieerd was met klinische ISR, de ─838AA genotype vermindert het risico op TVR. 
Deze bevinding werd bevestigd in de GENDER cohort studie in 2309 patiënten. In beide 
studies werd geen relatie gevonden tussen TVR en de p27kip1─ 79C>T en +326 G>T SNP’s. 
Vervolgens onderzochten we de functionaliteit van de ─ 838C>A SNP en ontdekten we een 
20-voudig verhoogd basale p27kip1 transcriptie activiteit van het ─838A allel. Onze resul-
taten suggereren dat patiënten met het p27kip1─838AA genotype een verminderd risico op 
ISR hebben, overeenkomtig met een verhoogde activiteit van het promotor ─838A allel 
van deze cel-cyclus inhibitor, wat de verminderde proliferatie van gladde spiercellen zou 
kunnen verklaren.

Interpretaties en conclusies van deel III 

Restenose blijft het belangrijkste nadeel van PCI. Biomarkers en genetische variaties kunnen 
worden gebruikt als risicostratificatie om patiënten te identificeren die een hogere kans 
hebben op het ontwikkelen van restenose. Hiermee kan het bijdragen aan de optimalisatie 
van de medische behandeling en revascularisatie strategie. Uit hoofdstuk 6.1, kunnen we 
concluderen dat de toevoeging van multipele biomarkers aan een   model met de gevestigde 
risicofactoren de voorspelling van de mortaliteit in STEMI-patiënten die een primaire PCI 
ondergaan, verbetert. Bovendien identificeert deze eenvoudige risico score op basis van deze 
biomarkers een hoog risico subgroep. De resultaten van onze single-center studie zullen 
moeten worden bevestigd in een grotere multicenter studie. In de GENDER studie hebben 
we laten zien dat cystatine C kan fungeren als een mogelijke marker voor risicostratificatie 
om patiënten die een electieve PCI ondergaan en een hoger risico op TVR en mortaliteit te 
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identificeren. Of deze resultaten kunnen worden toegepast bij patiënten die worden behan-
deld met DES zal moeten worden vastgesteld. In tegenstelling, in de GENDER studie werd 
geen verband waargenomen tussen TLR4 polymorfisme en klinische en / of angiografische 
restenose. Daarom kan TLR4 polymorfisme niet worden gebruikt in de individuele risicos-
tratificatie op restenose. Ten slotte hebben we laten zien dat het p27kip1─838AA genotype 
was geassocieerd met een verminderd risico op ISR, overeenkomstig met een verhoogde 
activiteit van de promotor ─838A allel van deze cel-cyclus inhibitor, welke de verminderde 
proliferatie van gladde spiercellen zou kunnen verklaren. Omdat dit de eerste studie is die 
een duidelijk verminderd risico van ISR laat zien, is verder onderzoek nodig. Op dit moment 
is het onduidelijk of het p27kip1─838AA genotype kan fungeren als een therapeutisch doel. 
De klinische en praktische invoering van gen polymorfismen als nieuwe risicofactoren in de 
nabije toekomst zal afhangen van de beschikbaarheid van snelle en betaalbare genotyper-
ing technieken. Omdat restenose een multifactoriële ziekte is, kan worden verwacht dat er 
meer kandidaat-genen ontdekt zullen worden.

Aanbevelingen voor de toekomst 

Het aantal PCI’s zal naar verwachting in de nabije toekomst toenemen als gevolg van de 
toepassing van PCI in STEMI, acute coronaire syndromen en de verdere verschuiving 
van de chirurgische behandeling, dat wil zeggen CABG, naar percutane behandeling voor 
patiënten met coronair vaatlijden. In-stent restenose zou daarom kunnen worden vertaald 
in een economische last. Ontwikkeling van nieuwe stent technologieën, aanvullende thera-
pieën en een betere risicostratificatie is nodig om de resultaten te verbeteren na een PCI 
vooral in hoog-risico patiënten. Onze resultaten van restenose na percutane behandeling 
van complexe coronaire laesies, van angiografische en klinische uitkomsten van twee 
nieuwe stent technologieën, en van diverse biomarkers als voorspellers voor de uitkomst 
kan verder onderzoek stimuleren op het gebied van PCI.




