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Samenvatting en conclusies van het proefschrift

Het acute myocardinfarct is één van de meest voorkomende oorzaken van morbiditeit en 
mortaliteit in de wereld. Ieder jaar worden zo’n 85.000 mensen in Nederland getroffen 
door een acuut myocardinfarct. Het acute myocardinfarct wordt over het algemeen 
veroorzaakt door scheuren van een atherosclerotische plaque met de vorming van een 
afsluitende coronaire trombus als gevolg. Een primaire percutane coronaire interventie 
(PPCI) geniet de voorkeur als behandeling van STEMI patiënten met als doel het openen 
van het infarct gerelateerde coronaire bloedvat en het herstellen van de bloedstroom. In 
aanvulling op de standaard PPCI wordt in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 
sinds 2001 thrombus aspiratie verricht. Trombus aspiratie als onderdeel van de PPCI werd in 
eersteinstantie verricht als het door de interventie-cardioloog technisch mogelijk werd geacht 
en werd vervolgens standaard uitgevoerd toen het door de ESC-richtlijnen werd aangegeven 
als aanbevolen behandeling. Tot op heden was de samenstelling van het geaspireerde 
intracoronaire atherotrombotische materiaal grotendeels onbekend. Dit proefschrift omvat 
de verschillende studies met betrekking tot de histopathologische kenmerken en klinische 
waarde van het atherotrombotische materiaal verkregen bij patiënten met een ST-segment 
elevatie myocardinfarct (STEMI) als wel de verschillende morfologische studies naar 
atherosclerose in patiënten overleden aan plotse (hart)dood. 

Deel I Trombus aspiratie en histopathologie in het ST-segment elevatie 
myocardinfarct

In het eerste gedeelte van het proefschrift (Hoofdstuk 2-4) worden de histopathologishe 
kenmerken beschreven van het atherotrombotische materiaal verkregen bij patiënten met een 
STEMI en behandeld met een PPCI. Zoals hierboven beschreven wordt het acute myocardinfarct 
primair veroorzaakt door het scheuren van een niet-afsluitende atherosclerotische plaque 
met de daaropvolgende vorming van een afsluitende trombus. De eerste histopathologische 
observaties in STEMI patiënten met maximaal 6 uur bestaande klachten, door Rittersma et 
al., lieten zien dat in zo’n 50% van de patiënten, de coronaire trombi dagen tot zelfs weken 
oud waren. Dit suggereert dat er een belangrijke discrepantie bestaat tussen het moment 
van de trombotische gebeurtenis en het optreden van klinische symptomen. De leeftijd van 
de thrombi werd bepaald aan de hand van algemeen geaccepteerde histomorfologische 
criteria geblindeerd voor het klinische beloop van de patiënt. In Hoofdstuk 2 beschrijven we 
in een groot cohort van opeenvolgende STEMI patiënten de histopathologische kenmerken 
van het atherotrombotische materiaal verkregen bij de PPCI procedure, waarmee we het 
concept willen bevestigen dat er een variabele en onvoorspelbare tijdspanne zit tussen het 
scheuren van de atherosclerotische plaque en het optreden van klinische symptomen. In 74% 
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van de patiënten kon histopatholgisch worden bevestigd dat er atherotrombotisch materiaal 
was geaspireerd en in lijn met de eerdere resultaten vonden wij in 40% van het verkregen 
atherotrombotisch materiaal kenmerken van oude trombus (lytisch of georganiseerd; >1 dag). 
Deze studie sterkt het idee dat atherosclerose een dynamische ziekte is met een heterogeen 
tijdsverloop van verschillende processen die uiteindelijk kunnen leiden tot de afsluiting van 
een coronair arterie. Daarnaast was het een opvallende bevinding dat de patiënten met 
lytische trombus een significante hogere incidentie van distale embolisatie bleken te hebben 
dan de patiënten met verse (<1 dag) of georganiseerde trombus. Dit suggereert dat er na de 
PPCI gedurende de periode van een aantal dagen een grotere kans is op distale embolisatie. 
Hoewel de rol van calcificaties in plaque instabiliteit nog altijd dubieus is, wordt de rol die 
ontsteking bij plaque instabiliteit zou spelen als cruciaal gezien. De relatie tussen calcificatie 
en ontsteking in coronaire atherosclerose is onbekend. In Hoofdstuk 3 laten we zien dat de 
aanwezigheid van (micro)calcificaties in de verkregen coronaire trombi sterk geassocieerd 
is met de intra-plaque ontstekingsbiomarkers, C-reactief proteïne (CRP) en osteopontine 
(OPN), in de ‘culprit’ lesie.
Tevens werden macrofagen met intracellulair CRP en OPN significant vaker gezien in 
trombi met (micro)calcificaties dan in trombi zonder (micro)calcificaties. Gezien (micro)
calcificaties uitstekend zichtbaar kunnen worden gemaakt met de verschillende invasieve en 
niet-invasieve beeldvormende technieken, zouden zij zeer behulpzaam kunnen zijn bij het 
identificeren van ontsteking als indicator van plaques met een hoog ruptuur risico en acute 
hart- en vaatziekten. 
De aanwezigheid van oude trombus bij 40 tot 50% van de STEMI patiënten die een PPCI 
hebben ondergaan laat zien dat de acute afsluiting van een coronair arterie het gevolg kan zijn 
van het falen van het helingsproces van een gescheurde plaque. Echter, er is weinig bekend 
over de pathofysiologie en het tijdsverloop van dit helingsproces. Daarom hebben we, zoals 
beschreven in de studie van Hoofdstuk 4, onderzocht hoe het proces van nieuwe vaatvorming 
(angiogenese) in de tijd verloopt in geaspireerde coronaire trombi. Met de trombusleeftijd 
als tijdschaal, hebben we het proces van overleving, activatie en vermenigvuldiging van 
endotheelcellen zichtbaar proberen te maken. Hoewel het proces van angiogenese in de 
eerste 5 dagen maar langzaam op gang blijkt te komen, zijn er aanwijzingen dat het proces 
wel direct begint zodra er trombusvorming plaatsvindt. Bij het proces van angiogenese als 
onderdeel van trombus organisatie lijkt de rol van de endotheliale voorlopercel beperkt, dit 
omdat er maar enkele van deze endotheliale voorlopercellen in de coronaire trombi konden 
worden geïdentificeerd.  
We kunnen concluderen dat de intraluminale trombi en atherosclerotische plaques verkregen 
bij trombus aspiratie tijden de PPCI procedure in STEMI patiënten een unieke mogelijkheid 
geven tot het onderzoeken van de histopathologie van de ‘culprit’ lesie en dat ze zorgen voor 
een groter inzicht in de pathogenese van het acute myocardinfarct. De acute afsluiting van 
een coronair arterie zou het uiteindelijke resultaat kunnen zijn van een serie niet-afsluitende 



Samenvatting en conclusies van het proefschrift  |  211

atherosclerotische gebeurtenissen, die zich hebben afgespeeld in de dagen tot weken 
voorafgaand aan de klinische symptomen. Hoewel het helingsproces van een gescheurde 
atherosclerotische plaque al in de eerste 24 uur op gang lijkt te komen, geeft de langzame 
progressie van dit proces nieuwe therapeutische mogelijkheden in de behandeling van 
instabiele hart- en vaatziekten. Verder zou de aangetoonde relatie tussen (micro)calcificaties 
en ontsteking consequenties kunnen hebben voor de beeldvorming van in vivo coronaire 
plaques. 

Deel II Histopathologie van de geaspireerde trombi en prognose na een 
ST-segment elevatie myocardinfarct.

Wij hebben laten zien dat in zo’n 40 tot 50% van de STEMI patiënten, die binnen 12 uur na 
het begin van klachten worden behandeld met een PPCI, de coronaire trombi dagen tot 
zelfs weken oud zijn. Echter, de prognostische consequenties van de aanwezigheid van 
oude trombus in het geaspireerde atherotrombotische materiaal was onduidelijk en ook de 
relatie tussen trombusleeftijd en de verschillende serum biomarkers of ST-segment resolutie 
was niet bekend. In het tweede gedeelte van dit proefschrift (Hoofdstuk 5-9) worden de 
verschillende studies beschreven die we hebben verricht om inzicht te krijgen in de relatie 
tussen trombus aspiratie en trombusleeftijd en serum biomarkers, ST-segment resolutie en 
de klinische uitkomst in STEMI patiënten die zijn behandeld met een PPCI met thrombus 
aspiratie. In Hoofdstuk 5 laten we zien dat trombusleeftijd een sterke onafhankelijke 
voorspeller is voor lange termijns mortaliteit in STEMI patiënten die zijn behandeld met 
trombus aspiratie in aanvulling op de standaard PPCI. In de patiënten met oude trombus 
blijkt de mortaliteit 2 keer zo hoog te zijn als in patiënten met een compleet verse trombus, 
waarbij het verschil in mortaliteit wordt gemaakt in de eerste 14 dagen na de PPCI. De sterke 
associatie tussen trombusleeftijd en mortaliteit zou kunnen worden verklaard doordat 
patiënten met oude trombus in de periode voorafgaand aan het acute myocardinfarct al 
kortdurende trombotische afsluitingen hebben ervaren, welke resulteren in een minder 
effectieve reperfusie dan in patiënten met verse trombus en zonder deze voorafgaande 
tijdelijke afsluitingen. 
Hoewel wij hebben laten zien dat de samenstelling van de coronaire trombus belangrijk 
is voor de klinische uitkomst van STEMI patiënten, blijft het speculeren over het precieze 
pathofysiologische mechanisme wat hiervoor verantwoordelijk is. Daarom hebben we in 
Hoofdstuk 6 gekeken naar de voorspellende waarde van trombusleeftijd voor de 1-jaars 
mortaliteit in relatie tot 5 serum biomarkers (cardiaal troponine T [cTnT]), N-terminal 
probrain natriuretic peptide [NT-proBNP], C-reactief proteïne [CRP], glucose en glomerulaire 
filtratie snelheid [eGFR]) en bekende klinische risicofactoren. Patiënten werden in de studie 
geïncludeerd als zij tussen 2005 en 2011 een PPCI hadden ondergaan, als het geaspireerde 
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trombotisch materiaal histopathologisch kon worden geclassifieerd volgens trombusleeftijd 
en als de laboratoriumgegevens van ten minste 1 biomarker voor handen waren. We 
hebben met deze studie laten zien dat trombusleeftijd een sterke voorspeller is voor de 
1-jaars mortaliteit van deze patiënten en dat dit onafhankelijk is van de verschillende serum 
biomarkers en bekende klinische risicofactoren. Daarnaast levert trombusleeftijd aanvullende 
en onafhankelijke informatie voor het voorspellen van de 1-jaars mortaliteit bovenop de 
informatie uit een eerder publiceerd multimarkermodel bestaande uit de bekende klinische 
risicofactoren en verschillende biomarkers.  
Hoofdstuk 7 beschrijft een studie waarin is gekeken naar de associatie tussen ST-segment 
resolutie, de histopathologie van geaspireerde trombi en de klinische uitkomst in een 
ongeselecteerd cohort van STEMI patiënten. In vergelijking met de patiënten met oude 
trombus lijkt er sprake te zijn van een trend naar een betere ST-segment resolutie in de 
patiënten met alleen verse trombus. Daarnaast was er in de patiënten bij wie er bij aspiratie 
geen materiaal werd verkregen significant vaker sprake van incomplete ST-segment resolutie 
dan in de patiënten met alleen verse trombus. In deze studie kon worden aangetoond dat ST-
segment resolutie een sterke voorspeller is voor lange termijn mortaliteit, onafhankelijk van 
de histopathologie van coronaire trombi. 
Tot op heden is het aantal studies waarin trombus aspiratie als dé behandeling voor STEMI 
wordt beschreven beperkt en is er weinig bekend over de klinische uitkomsten van deze 
patiënten. Misschien is aanvullende balloon angioplastiek en/of stent plaatsing onnodig in 
patiënten bij wie er na trombus aspiratie geen angiografische tekenen meer zijn van significante 
reststenose. In Hoofdstuk 8 beschrijven we de geschiktheid en veiligheid van het verrichten 
van trombus aspiratie zonder aanvullende balloon angioplastiek en/of stent plaatsing in een 
geselecteerde groep STEMI patiënten. In de meerderheid van studiepatiënten werd er na 
trombus aspiratie een acceptabel resultaat verkregen met een minimale niet-significante 
reststenose en normale bloedstroom op angiografie. De lange termijn uitkomsten van de 
patiënten zijn uitstekend, met een laag risico op hernieuwde ischemische gebeurtenissen en 
een lage cardiale mortaliteit. 
Tot dus verre komt uit eerder gepubliseerde rapporten niet duidelijk naar voren welke factoren 
van belang zijn voor het al dan niet bereiken van de culprit lesie door de aspiratiecatheter 
en het al dan niet verkrijgen van atherotrombotisch materiaal. Daarom hebben we in 
Hoofdstuk 9, gekeken naar factoren welke voorspellen voor het feit dat de apiratiecatheter 
de ‘culprit’ lesie succesvol bereikt/passeerd en naar welke factoren voorspellen voor het 
al dan niet verkregen van atherothrombostisch materiaal. Tevens is er gekeken naar de 
prognostische waarde van het ‘falen’ van de aspiratiecatheter. De analyses die gedaan zijn 
in een ongeselecteerde groep van 1399 STEMI patiënten laten zien dat een verkalkte lesie, 
proximale bochtigheid van de infarct-gerelateerde coronair arterie en de aanwezigheid van 
een bifurcatie-lesie onafhankelijke voorspellers zijn voor het niet bereiken of passeren van 
de lesie door de aspiratiecatheter. Zowel het falen van de aspiratiecatheter in het bereiken 
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of passeren van de lesie als het niet verkrijgen van atherotrombotisch materiaal bij aspiratie 
hebben geen invloed op het herstel van de coronaire bloedstroom en belangrijker, op de 
1-jaars mortaliteit. 
Samengevat, heeft de aanwezigheid van oude trombus in geaspireerd atherotrombotisch 
materiaal belangrijke prognostische consequenties voor de mortaliteit op de lange termijn. 
De relatie tussen trombusleeftijd en lange termijn mortaliteit is onafhankelijk van de 
verschillende serum biomarkers en bekende klinische risicofactoren. In vergelijking met 
STEMI patiënten met alleen verse trombus hebben STEMI patiënten met oude trombus 
een significant hogere mortaliteit in de eerste dagen tot weken na de PPCI en dit verschil 
in mortaliteit blijft behouden over de tijd. Onze bevindingen benadrukken de noodzaak 
van verder onderzoek naar invasieve en niet-invasieve beeldvormende technieken die het 
vaststellen van de trombusleeftijd tijdens de PPCI mogelijk zouden maken. Het is goed 
mogelijk dat kennis over de samenstelling en leeftijd van de trombus tijdens de PPCI, de 
identificatie van patiënten met een hoog risico op hernieuwde ischemische gebeurtenissen 
in de toekomst mogelijk maakt. Hoewel het door de meeste interventie-cardiologen als 
onveilig wordt gezien om de trombotische ‘culprit’ lesie tijdens PPCI onbehandeld (geen 
balloon angioplastiek of stent plaatsing) te laten, hebben wij laten zien dat trombus aspiratie 
alleen tijdens de PPCI geschikt danwel veilig is in een geselecteerde groep STEMI patiënten. 
Echter, deze studie moet worden beschouwd als een ‘proof of principle’ en verder onderzoek 
is noodzakelijk. 

Deel III Atherosclerose in mensen overleden aan plotse (hart)dood

Het derde deel van het proefschrift (hoofdstuk 10-12) omvat verschillende morfologische 
studies naar het proces van atherosclerose en zijn complicaties in mensen overleden aan plotse 
(hart)dood. Autopsie studies in grote series van mensen overleden aan plotse (hart)dood 
spelen een sleutelrol in het huidige begrip omtrent de pathofysiologie van atherosclerose; 
plaque progressie, plaque instabiliteit en de pathogenese van het acute myocardinfarct. 
Hoewel er veel autopsie studies zijn die de verschillende plaque morfologieën in detail 
beschrijven, is er weinig bekend over de progressie van vroege naar late atherosclerotische 
plaques, welke wordt gekenmerkt door de vorming van een necrotische kern. 
Het natuurlijke beloop van coronaire atherosclerose van pathologische intima verdikking tot 
late fibro-atheromen wordt beschreven in Hoofdstuk 10. In dit hoofdstuk laten wij zien dat de 
progressie van atherosclerose geassocieerd is met de infiltratie van macrofagen, een hogere 
apoptotische celdensiteit en een defecte uptake van apoptotische lichamen door macrofagen. 
Verder zagen we bij de progessie van PIT met weinig macrofagen tot late fibro-atheromen de 
expressie van Lp-PLA2 toenemen en expressie van proteoglycanen en hyaluronan afnemen. 
Deze bevindingen laten zien dat proteoglycanen, hyaluronan en Lp-PLA2 en hun interactie 
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met macrofagen al in de eerste morfologische stadia van atherosclerose een rol spelen in the 
progressie van atherosclerose.
Ondanks dat histopathologische analyse van geaspireerd atherotrombotisch materiaal 
informatief is, geeft het weinig inzicht in het organisatie- cq. helingsproces van coronaire 
trombi in relatie tot de onderliggende plaque morfologie. Zo is onbekend waarom sommige 
van de in eerste instantie niet-afsluitende intracoronaire trombi aanleiding geven tot 
aanhoudende trombusvorming met een ‘secundaire’ afsluiting van de coronair arterie 
als gevolg. Tevens is het onbekend of de onderliggende ‘culprit’ lesie, plaque ruptuur of 
plaque erosie, van invloed is op het organisatie- cq. helingsproces van intracoronaire trombi. 
Daarom hebben we in Hoofdstuk 11 de intracoronaire trombi onderzocht van 111 plotse 
hartdood patiënten en gekeken of het helingsproces van de trombi afhankelijk was van de 
onderliggende plaquemorfologie. Wij vonden dat in het geval van plaqueruptuur in bijna de 
helft van de trombi tekenen van heling afwezig waren, terwijl in het geval van plaque-erosie 
juist meer dan 85% van de trombi in een vergevorderd stadium van organisatie verkeerden. 
Parameters als infiltratie van macrofagen, trombuslengte en occlussie versus niet-occlussie 
bleken niet in relatie te staan met trombusheling. Wij concludeerden dat deze resultaten onze 
eerdere bevindingen ondersteunen, namelijk dat de vorming van trombi in een aanzienlijk 
deel van de patiënten begint voor het ontstaan van klinische symptomen. Gezien het feit dat 
plaque erosies voornamelijk in vrouwen en jonge mannen voorkomen en dat STEMI patiënten 
met georganiseerde trombi een slechtere prognose hebben, zou de behandelingsstrategie 
bij deze patiënten mogelijk anders moeten zijn dan bij andere STEMI patiënten.
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 12, wordt benadrukt dat het 
antistollingsbeleid in patiënten, die een indicatie voor orale anticoagulantia hebben en een PCI 
met plaatsing van een (drug-eluting) stent moeten ondergaan een hele uitdaging is, waarbij 
een goede balans moet wordt gevonden tussen het bloedingsrisico en het voortdurende 
risico op stent trombose. Het gecombineerde gebruik van bloedplaatjesremmende medicatie 
en orale anticoagulantia is geassocieerd met een verhoogd risico op (gastro-intestinale) 
bloedingen. Het is echter onduidelijk wat de optimale behandeling is van een patiënt, die 
een ernstige bloeding heeft, een combinatie van bloedplaatjesremmende medicatie en orale 
anticoagulantia slikt en recentelijk een stentplaatsing heeft ondergaan en deze situatie moet 
dan ook worden vermeden. Wij beschrijven een casus van fatale late stent trombose in een 
drug-eluting stent bij een patiënt die zich presenteerd met bloedbraken bij simultaan gebruik 
van aspirine en orale anticoagulantia. 
We kunnen concluderen dat om de progressie van PIT naar gevorderde atherosclerotische 
plaques te kunnen voorkomen het zeer belangrijk is om de rol die de verschillende processen 
spelen in het natuurlijke beloop van atherosclerose verder op te helderen. Wij hebben laten 
zien dat proteoglycanen en Lp-PLA2 een rol spelen in de progressie van atherosclerose, 
welke in relatie staat met een verhoogde celdensitiet van macrofagen en apoptotische cellen 
en een defecte klaring van apoptotische cellen. Echter, verder onderzoek is noodzakelijk 
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om de betekenis van deze bevindingen als mechanismen van progressie van atherosclerose 
vast te stellen en het uiteindelijk kunnen voorkomen van cardiovasculaire gebeurtenissen. 
De resultaten van de morfologische studies sterken het concept van atherosclerose als 
dynamische ziekte, waarbij er in een aanzienlijk deel van de STEMI patiënten een belangrijke 
discrepantie bestaat tussen het moment van de trombotische gebeurtenis en het optreden 
van klinische symptomen. Het feit dat de morfologie van de onderliggende plaque van invloed 
is op het helingsproces van coronaire trombi laat zien dat de beste behandelingsstrategie zou 
kunnen verschillen tussen STEMI patiënten met een plaqueruptuur en een plaque-erosie.
Ten slotte, laten wij zien dat plaatsing van een (drug-eluting) stent gevolgd door 
plaatjesremmende medicatie in patiënten met een indicatie voor het gebruik van orale anti-
coagulantia het risico op een bloeding signifant verhoogt. Daar tegenover staat dat in het 
geval van een bloeding het stoppen van de plaatjesremmende medicatie het risico op stent 
trombose significant zal verhogen. 




