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Een acuut ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) is het gevolg van een acute 

occlusie van een coronairarterie ten gevolge van atherosclerose. De prognose van 

patiënten met een myocardinfarct is de afgelopen decennia aanmerkelijk verbeterd. 

Zowel voor behoud van linker ventrikelfunctie als verbetering van overleving is snel 

herstel van myocardiale perfusie essentieel. Primaire percutane coronaire interventie (PCI) 

als reperfusietechniek is hierbij de behandeling van keuze, mits uitgevoerd binnen 90 

minuten na het eerste medische contact, door een ervaren specialist in een hiervoor 

bestemde hartcatheterisatiekamer. Meerdere gerandomiseerde studies laten een betere 

klinische uitkomst zien van primaire PCI in vergelijking met fibrinolyse. Primaire PCI 

resulteert in een betere directe, en beter behouden, reperfusie van de geoccludeerde 

coronairarterie. Dit heeft een betere overleving en minder recidief infarcten tot gevolg. 

Daarnaast komen er bij behandeling met primaire PCI minder hersenbloedingen voor. 

Na een myocardinfarct is de linker ventrikelfunctie de belangrijkste voorspeller voor de 

prognose van de patiënt.

Ondanks succesvol herstel van perfusie in het epicardiale vat door PCI heeft een 

aanzienlijk deel van de patiënten met een STEMI een verhoogde kans op overlijden en 

complicaties.

In eerdere gerandomiseerde onderzoeken werden specifieke subgroepen van patiënten 

met een slechte prognose geïdentificeerd, waaronder patiënten met diabetes mellitus 

(DM) en patiënten met uitgebreide atherosclerose. In hoeverre deze patiëntengroepen 

voordeel ondervinden van aanvullende behandelingsstrategieën is onduidelijk.

Bij patiënten die een primaire PCI ondergaan wordt in 40-60% van de gevallen 

meervatslijden (MVD) waargenomen. MVD blijkt in studies, zowel na fibrinolyse als na 

primaire PCI, een onafhankelijke voorspeller voor korte - en lange termijn prognose van 

patiënten met een STEMI te zijn. Het voordeel van PCI als reperfusiebehandeling is de 

directe identificatie van deze patiënten op het angiogram, dat voorafgaand aan de PCI 

wordt vervaardigd.

MVD wordt vaker waargenomen bij DM patiënten, patiënten met een hartinfarct 

in de voorgeschiedenis en patiënten die eerder een coronaire bypass operatie (CABG) 

ondergingen. De mate en ernst van de coronaire atherosclerose wordt beschouwd 

als een “marker” voor een slechtere prognose na primaire PCI bij patiënten met een 

STEMI. De invloed van aanvullende revascularisatie, bijvoorbeeld PCI van een non-infarct 

gerelateerde coronairarterie (IRA), op de prognose van STEMI patiënten met MVD staat 

ter discussie.

Onder STEMI patiënten vormen zij die eerder een CABG ondergingen een hoog 

risicogroep op vroege - en late complicaties. Uit studies is gebleken dat een CABG in 

de voorgeschiedenis een onafhankelijke voorspeller is voor mortaliteit. Het mechanisme 

dat bijdraagt aan de slechte overleving van post CABG patiënten met een STEMI is niet 

verklaard, maar lijkt gedeeltelijk gerelateerd aan het, verhoogde, risicoprofiel van de 

patiënt en aan het type bloedvat welke het hartinfarct veroorzaakt, namelijk natieve 
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coronairarterie of veneuze bypass (SVG). Recente studies suggereren dat primaire PCI van 

een SVG een hogere voorspellende waarde heeft dan een CABG in de voorgeschiedenis 

op zichzelf. Patiënten met een acute occlusie en PCI van een SVG hebben minder 

goed herstel van de perfusie dan patiënten met een acute occlusie van een natieve 

coronairarterie. Factoren die bijdragen aan de verminderde overleving van STEMI 

patiënten met een acute occlusie van een SVG zijn mogelijk gerelateerd aan suboptimaal 

herstel van flow in het infarct gerelateerde vat na PCI.

DM is een belangrijke risicofactor gebleken voor het ontstaan van atherosclerose, met 

een twee keer verhoogde kans op ontstaan van atherosclerose in vergelijking met niet 

diabeten. Het verhoogde risico is onafhankelijk van andere factoren. DM is niet alleen een 

risicofactor voor atherosclerose, het is tevens geassocieerd met een hogere mortaliteit in 

patiënten met STEMI. Het mechanisme hiervoor is onduidelijk, maar heeft mogelijk te 

maken het vaker voorkomen van overige risicofactoren voor hart- en vaatziekten, pro-

trombotische eigenschappen van trombocyten en het optreden van endotheeldysfunctie. 

Hoewel de “Diabetes and Insulin-Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) 

study” het gebruik van insuline propageert tijdens opname en lange termijn follow-

up, lijkt er geen klinisch bewijs te zijn tegen het gebruik van orale glucoseverlagende 

middelen. Daar de mortaliteit hoog is bij STEMI patiënten met DM kan mogelijk een 

grotere, absolute mortaliteitsreductie worden bewerkstelligd door toepassing van de 

meest effectieve reperfusiestrategie: Primaire PCI.

Het doel van de studies, beschreven in dit proefschrift, was het onderzoek naar de 

prognostische betekenis van uitgebreide atherosclerose (meervatslijden) op het directe 

angiografische resultaat en de lange termijn mortaliteit in een grote groep STEMI 

patiënten, allen behandeld met primaire PCI.

In deel 1 werd de 1-jaars mortaliteit in twee hoog risico subgroepen van STEMI patiënten, 

patiënten met DM en patiënten met een CABG in de voorgeschiedenis, onderzocht.

In hoofdstuk 2 werd de 1-jaars mortaliteit van patiënten met en zonder DM onderzocht. 

Voor verdere analyse werden de patiënten met DM onderverdeeld in een groep die werd 

behandeld met insuline (IDDM) of met orale glucoseverlagende medicatie (NIDDM).

Ondanks het toepassen van primaire PCI blijken STEMI patiënten met DM een 

verhoogde 1-jaars mortaliteit te hebben in vergelijking met niet DM patiënten (7.2% 

versus 17.8%). Bij de DM patiënten is de 1-jaars mortaliteit onder NIDDM 14.3% versus 

27.1% voor de IDDM groep. Na multivariate analyse blijkt een bekende diagnose van DM 

bij opname een onafhankelijke voorspeller voor 1-jaars mortaliteit bij STEMI patiënten die 

primaire PCI ondergingen.

De 1-jaars mortaliteit van IDDM patiënten is bijna 4x verhoogd ten opzichte van niet 

diabeten en bijna verdubbeld in vergelijking met DM patiënten behandeld met orale 

glucoseverlagende medicatie.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van leeftijd van een SVG, verdeeld in twee groepen 

(jonger en ouder dan 10 jaar) op het directe angiografische resultaat en op 1-jaars 

mortaliteit bij STEMI patiënten met een CABG in de voorgeschiedenis en een acute 

occlusie van een SVG.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de patiënten met een acute occlusie van een 

SVG zich of “vroeg” presenteren of “laat” presenteren. De meeste acute SVG occlusies 

treden op meer dan 10 jaar na CABG. Bij de groep patiënten die zich binnen 10 jaar na 

CABG presenteren, treedt de acute SVG occlusie meestal binnen 1 jaar op.

Er bleek een gelijke kans op succesvolle reperfusie (70%), en een vergelijkbaar 1-jaars 

mortaliteitsrisico voor beide groepen STEMI patiënten na primaire PCI van acute occlusie 

van een SVG. Hoewel er waarschijnlijk verschillende mechanismen zijn die van invloed 

zijn op de uitkomst, lijkt de leeftijd van een SVG niet de uitkomst van primaire PCI te 

bepalen.

In deel 2 gaan we in op de invloed van MVD op de prognose van patiënten met STEMI 

die werden behandeld met primaire PCI. Verder onderzoeken we in hoeverre de invloed 

van MVD op de prognose kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van een CTO, 

in een non-IRA.

In hoofdstuk 4 werd de invloed onderzocht van MVD op de mortaliteit op langere termijn, 

bij patiënten met een STEMI die werden gerandomiseerd in de Zwolle studie. Tevens werd 

de oorzaak van overlijden, plotse dood of hartfalen, bestudeerd. In de Zwolle studie werd 

de klinische uitkomst vergeleken bij STEMI patiënten, gerandomiseerd naar fibrinolyse of 

primaire PCI. Na een gemiddelde follow-up van 8 jaar blijkt er een significant hogere 

mortaliteit te zijn onder patiënten met MVD ten opzichte van patiënten met éénvats 

coronairlijden (SVD), 32% versus 19%. Hoewel er in beide groepen een vergelijkbare 

enzymatische infarctgrootte was, werd bij MVD patiënten een lagere restfunctie van 

de linker ventrikel gemeten. In vergelijking met SVD was het overlijden bij patiënten 

met MVD significant vaker het gevolg van hartfalen. Het voorkomen van plotse dood 

was in beide groepen gelijk. MVD had in deze studie geen onafhankelijke prognostische 

betekenis voor de totale mortaliteit, maar bleek een onafhankelijke voorspeller voor 

mortaliteit als gevolg van hartfalen te zijn.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de invloed van MVD op 1-jaars mortaliteit bij een grote 

groep STEMI patiënten die werd behandeld met primaire PCI. Tevens onderzoeken we 

de veronderstelling dat het effect van MVD op de mortaliteit kan worden verklaard door 

het aanwezig zijn van een chronische totale occlusie (CTO). In de studie bevestigen we 

dat, ondanks het toepassen van primaire PCI als reperfusietechniek bij STEMI, patiënten 

met MVD een hogere 1-jaars mortaliteit hebben dan patiënten met SVD. Het effect 

van MVD op de mortaliteit wordt echter grotendeels verklaard door de aanwezigheid 

van een CTO in een non-IRA, en niet door de aanwezigheid van MVD sec. Patienten 

met MVD, zonder CTO, blijken dezelfde 1-jaars mortaliteit te hebben als patiënten met 
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SVD. STEMI patiënten met een CTO vormen derhalve de groep met een daadwerkelijk 

verhoogd risico op overlijden.

In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op de invloed van een CTO in een non-IRA op vroege 

- en late mortaliteit na STEMI. Voorts onderzochten we de invloed van een CTO in een 

non-IRA op het mogelijke herstel van de linker ventrikelfunctie in het eerste jaar na 

STEMI, behandeld met primaire PCI. In een meer dan verdubbeld studiecohort werd 

de follow-up verlengd tot 5 jaar. Opnieuw blijkt dat het effect van MVD op de mortaliteit 

bij STEMI patiënten vrijwel volledig kan worden verklaard door de aanwezigheid van een 

CTO in een non-IRA. De aanwezigheid van een CTO in een non-IRA werd geïdentificeerd 

als onafhankelijke voorspeller voor zowel vroege (minder dan 30 dagen) als late (van 30 

dagen tot 5 jaar) mortaliteit. In deze studie heeft MVD, zonder CTO, slechts beperkte 

onafhankelijke prognostische betekenis voor mortaliteit. De beperkte voorspellende waarde 

van MVD, zonder CTO, verdwijnt als in de analyse de patiënten, die binnen 30 dagen na 

STEMI kwamen te overlijden werden geëxcludeerd. Verder is een CTO in een non-IRA, en 

niet MVD sec, geassocieerd met zowel een verminderde linker ventrikelfunctie na primaire 

PCI als een verdere achteruitgang van de linker ventrikelfunctie tijdens follow-up.

In hoofdstuk 7 en 8 werd de veronderstelling, dat het negatieve effect van MVD wordt 

verklaard door het aanwezig zijn van een CTO in een non-IRA, en niet door MVD sec, 

getoetst in traditioneel hoog risicogroepen voor mortaliteit, namelijk STEMI patiënten in 

cardiogene shock (CS) en STEMI patiënten met DM.

In hoofdstuk 7 onderzochten we de invloed van MVD, met en zonder een CTO in een 

non-IRA, op de 1-jaars mortaliteit bij patiënten met STEMI en CS. We laten in deze hoog 

risico groep zien dat de mortaliteit stijgt met de mate van coronairlijden. Na multivariate 

analyse blijkt echter dat MVD, zonder CTO, geen onafhankelijke prognostische betekenis 

heeft voor mortaliteit, daar waar de aanwezigheid van een CTO in een non-IRA een 

onafhankelijke voorspeller is voor de 1-jaars mortaliteit bij STEMI patiënten met CS.

Hoofdstuk 8 laat zien dat zelfs in de hoog risico groep van STEMI patiënten met DM, 

ondanks het voorkomen van meerdere eigenschappen die zijn geassocieerd met slechte 

uitkomsten, de CTO in een non-IRA, en niet MVD alleen, een onafhankelijke voorspeller 

is voor mortaliteit bij STEMI patiënten die werden behandeld met primaire PCI.
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Toekomstperspectief

Als gevolg van de bevindingen in deel 2, stellen we in deel 3 de vraag of aanvullende 

revascularisatie van STEMI patiënten met MVD zich moet richten op rekanalisatie van 

een CTO. Uit eerdere studies is duidelijk geworden dat het verrichten van multivessel PCI 

tijdens of kort na primaire PCI niet leidt tot vermindering van de mortaliteit. Daarnaast 

stelden we in deel 2 van dit proefschrift vast dat het effect van MVD op de mortaliteit 

bij STEMI patiënten vrijwel volledig kan worden verklaard door de aanwezigheid van een 

CTO in een non-IRA. Verder toonden we aan dat patiënten met MVD, zonder CTO, een 

zelfde risico hebben op overlijden als patiënten met SVD. 

Daarom reageren we in hoofdstuk 9 op een recent gepubliceerde studie waarin 

wordt geconcludeerd dat het toepassen van multivessel PCI bij STEMI niet leidt tot een 

verbetering van de prognose, zelfs niet bij de patiënten met STEMI en CS. Gezien onze 

eerdere bevindingen suggereren we dat een CTO in een non-IRA het doel moet zijn voor 

aanvullende revascularisatie bij patiënten met STEMI en MVD. Thans is het onduidelijk of 

STEMI patiënten met een CTO in een non-IRA een aanvullende PCI moeten ondergaan 

kort na primaire PCI. Mogelijke voordelen zijn afname van de linker ventrikel remodeling, 

behoud van linker ventrikelfunctie en toegenomen reserve bij toekomstige, nieuwe 

coronaire occlusies. Daarom werd een gerandomiseerde studie opgezet, de “Evaluating 

Xience V and left ventricular function in PCI on occLusiOns afteR STEMI (EXPLORE) 

study”. Deze wordt uitgelegd in hoofdstuk 10. 

EXPLORE is een multicenter, gerandomiseerde studie die onderzoekt of PCI van een CTO 

in een non-IRA, binnen 1 week na primaire PCI in het kader van STEMI, leidt tot een 

verbetering van de linker ventrikelfunctie en tot vermindering van het eind-diastolisch 

volume. Daartoe zullen driehonderd STEMI patiënten die een primaire PCI ondergingen, 

met een CTO in een non-IRA, gerandomiseerd worden of naar PCI van de CTO binnen 

7 dagen na primaire PCI of naar medicamenteuze therapie. Primaire eindpunten van 

de studie zijn door MRI bepaalde linker ventrikel ejectiefractie en linker ventrikel eind-

diastolisch volume op 4 maanden na STEMI. De klinische follow-up bedraagt 5 jaar.
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