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Samenvatting

Sinds de introductie van transcatheter aortaklepimplantaties (TAVI) in het AMC in 
2007, is er een snelle groei geweest van het aantal TAVI procedures in ons centrum. 
In de afgelopen jaren hebben we veel kennis en inzicht opgedaan met betrekking 
tot screening en selectie van patiënten voor TAVI, procedurele technieken, het op-
treden en voorkomen van TAVI-gerelateerde complicaties en het effect van TAVI 
op de klinische uitkomst op de korte en lange termijn. In dit proefschrift, worden 
de verschillende aspecten besproken van de transcatheter aortaklepimplantaties 
verricht in het kader van onze single-centre ervaring. 
In hoofdstuk 2.1 worden de uitvoerbaarheid, veiligheid en effectiviteit beschreven 
van de eerste 30 transfemorale TAVI procedures met het Medtronic-CoreValve® 
systeem die verricht zijn in het AMC. De eindpunten werden vastgelegd in een 
zorgvuldig samengesteld klinisch protocol, dat is goedgekeurd door de Medisch 
Ethische Commissie. Deze studie laat zien dat TAVI procedures succesvol verricht 
zijn in ons centrum bij hoog-risico patiënten, met een procedurele succeskans van 
90%, 30 dagen major adverse cardiovascular and cerebral events kans van 23% 
en 30 dagen mortaliteit van 20%. Na een succesvolle TAVI, was er een duidelijke 
hemodynamische verbetering en vermindering van klachten bij de patiënten.
Binnen enkele jaren nadat de eerste transfemorale TAVI in ons centrum was ver-
richt, was er een snelle groei in het aantal procedures. Daarnaast, vormden de 
toevoeging van een ander prothesetype (Edwards SAPIEN®) en andere toegangs-
wegen (transfemoraal, transapicaal, via de arteria subclavia and transaortaal) een 
verrijking van ons TAVI programma. De resultaten van ons single-centre TAVI 
programma, met gebruik van verschillende prothesetypes en toegangswegen staan 
beschreven in hoofdstuk 2.2. In deze studie onderzochten we de incidentie en 
voorspellers van mortaliteit op korte en lange termijn van 264 patiënten die een 
TAVI hadden ondergaan via de transfemorale route met de Medtronic-CoreValve 
prothese (n=147) of via de transapicale (n=69) of transfemorale (n=48) route met 
de Edwards SAPIEN prothese. Het percentage mortaliteit bij 30 dagen bedroeg 
11,7 en werd voorspeld door langdurige ziekenhuisopname voorafgaande aan de 
procedure, linkerventrikelmassa, logistische EuroSCORE, acute nierschade (AKI), 
vasculaire toegangscomplicaties, beroertes en graad 2 of meer paravalvulaire aorta-
insufficiëntie (PAR). Cumulatieve mortaliteit was 23% (mediane follow-up duur 
van 14 maanden) en werd voorspeld door PAR≥2, Society of Thoracic Surgeons 
(STS) risico score en AKI. In deze studie werden er dus bepaalde preprocedurele 
risicofactoren voor vroege en late mortaliteit geïdentificeerd, wat nuttig zou kun-
nen zijn om bij te dragen aan een optimale selectie van patiënten voor TAVI. 
Er zijn bepaalde complicaties die samenhangen met TAVI, die al dan niet gevol-
gen kunnen hebben voor de klinische uitkomst. In hoofdstuk 3 wordt er aandacht 
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besteed aan de incidentie, voorspellers en klinische consequenties van deze com-
plicaties. Hoofdstuk 3.1 beschrijft cardiale geleidingsproblemen als complicatie 
van TAVI. De incidentie en voorspellers van geleidingsproblemen werden bestu-
deerd in 34 patiënten die een TAVI hebben ondergaan met de CoreValve biopro-
these. Na TAVI waren er 7 patiënten die een permanente pacemaker nodig hadden 
vanwege een totale atrioventriculaire blok die optrad tijdens de procedure of bin-
nen 3 dagen na de procedure. Een kleinere left ventricular outflow tract diameter, 
meer linkszijdige hartas op het ECG, meer mitraalklepannuluscalcificatie en een 
kleinere post-implantatie geïndexeerde aortaklepoppervlak waren geassocieerd 
met permanente pacemakerimplantatie. De incidentie van de novo linkerbundel-
takblok was 65% en was geassocieerd met een diepere implantatie van de prothese. 
Een andere klinisch belangrijke complicatie van TAVI zou myocardschade kunnen 
zijn, waarvan bekend is dat zij vaak voorkomt tijdens hartchirurgie en percutane 
coronaire interventies (PCI) en dat zij geassocieerd is met postprocedurele cardio-
vasculaire mortaliteit en morbiditeit. In hoofdstuk 3.2 wordt er aandacht besteed 
aan de incidentie, voorspellers en prognostische waarde van myocardschade 
tijdens TAVI met de Medtronic-CoreValve bioprothese. In 119 patiënten lieten wij 
zien dat de incidentie van myocardschade (postprocedurele toename van CK-MB 
en/of cTnT waarden van meer dan 5 maal de bovenste referentiegrens) 17% was. 
Onafhankelijke voorspellers van myocardschade waren de duur van de procedure, 
afwezigheid van het gebruik van een bètablokker, perifeer arterieel vaatlijden 
en prothesediepte. Myocardschade bleek een belangrijke consequentie te hebben 
voor de vroege uitkomst, aangezien zij een onafhankelijke voorspeller was voor 30 
dagen mortaliteit.
Acute nierschade (gedefiniëerd als een afname in de geschatte glomerulaire 
filtratie  snelheid ten opzichte van baseline van ≥25% binnen 5 dagen na de proce-
due) is een belangrijke prognostische factor na hartchirurgie en in hoofdstuk 3.3 
wordt deze complicatie beschreven met betrekking tot TAVI. In deze single-centre 
prospectieve studie werden 195 patiënten geïncludeerd die TAVI hadden onder-
gaan via transfemorale route met de Medtronic-CoreValve bioprothese (n=129) of 
via de transapicale route met de Edwards SAPIEN bioprothese (n=66). Na TAVI 
was de incidentie van AKI 23%, welke onafhankelijk werden voorspeld door 
lisdiureticagebruik van 2 eenheden of meer, post-implantatie diastolische arteriële 
bloeddruk, maximale leukocytenaantal en chronisch obstructieve longziekte. Acute 
nierschade bleek een sterke onafhankelijke voorspeller te zijn voor zowel mortalit-
eit tijdens de opname en mortaliteit in 1 jaar. Op grond van deze resultaten sugg-
ereerde wij dat preventieve maatregelen voorafgaande aan en tijdens de procedure 
die gericht zijn op de voorspellende factoren voor AKI van invloed kunnen zijn op 
het optreden van deze complicatie en dientengevolge de uitkomst na TAVI. 
Hoofdstuk 3.4 besteedt aandacht aan paravalvulaire aorta-insufficiëntie, een 



Chapter 5

176

veel voorkomend verschijnsel na TAVI. In deze studie werden de voorspellers 
en klinische consequenties op korte en lange termijn van PAR onderzocht in 140 
patiënten die een TAVI hebben ondergaan met de Medtronic-CoreValve biopro-
these. Na TAVI, trad graad 2 of meer PAR op in 29% van de patiënten en bleek de 
breedte van de sinus van Valsalva de enige onafhankelijke voorspeller hiervoor. 
Totale en cardiale mortaliteit op 30 dagen en op 1 jaar waren significant hoger in 
patiënten met PAR ≥ 2 vergeleken met PAR < 2, waaruit geconcludeerd kan wor-
den dat significante PAR na TAVI een klinisch relevante complicatie is.
Onze studies laten een instantane verbetering van klephemodynamiek na TAVI 
zien, welke op non-invasieve wijze is gemeten. Deze verandering in klephemody-
namiek na TAVI resulteert ook in significante verbetering van linkerventrikel ejec-
tiefractie (LVEF) in andere studies, vooral bij patiënten met een lage uitgangsejec-
tiefractie. Daarnaast is de verwachting dat drukontlasting van de linkerkamer na 
TAVI resulteert in regressie van linkerkamerhypertrofie, welke zou kunnen leiden 
tot verbetering in diastolische linkerkamerfunctie. Invasieve LV druk-volume (PV) 
metingen met behulp van de conductantiecatheter is een nauwkeurige manier om 
load-onafhankelijk de systolische en diastolische linkerkamerfunctie te bepalen. 
Deze methode zou een nuttig middel kunnen zijn voor het meten van onmiddel-
lijke en langetermijnseffecten van TAVI op LV hemodynamiek. In ons ziekenhuis 
is er veel ervaring opgedaan op het gebied van LV PV-loop metingen in patiënten 
die een percutane coronaire interventie hebben ondergaan. In hoofdstuk 4.1 wordt 
een studie beschreven waarin LV hemodynamische veranderingen werden onder-
zocht door middel van invasief gemeten druk-volume lussen, tussen 3 dagen en 4 
maanden na succesvolle primaire PCI in 11 patiënten met een ST elevatie myocard-
infarct (STEMI) van de voorwand. Deze metingen lieten een toename zien van LV 
eind-diastolische volumes na 4 maanden als gevolg van LV remodeling na STEMI. 
Deze remodeling ging gepaard met verbetering van de diastolische linkerkamer-
functie op grond van een neerwaartse verschuiving van de eind-diastolische 
compliantiecurve en een afname van de eind-diastolische stijfheid. Verbetering van 
de systolische linkerkamerfunctie bleek uit een toename van het slagvolume na 4 
maanden.
Ook zijn er periprocedurele PV-loop metingen verricht in ons centrum tijdens 
PCI. In hoofdstuk 4.2 wordt de periprocedureel gemeten LV hemodynamiek 
vergeleken tussen patiënten met en zonder reperfusie-geïnduceerde geaccelereerde 
idioventriculair ritme (AIVR) tijdens primaire PCI voor STEMI. De studie laat zien 
dat patiënten met reperfusie-geïnduceerde AIVR meer uitgesproken diastolische 
LV dysfunctie hadden vóór het begin van deze hartritmestoornis, gebaseerd op een 
langere actieve relaxatieperiode, een slechtere compliantiecurve en een afname in 
eind-diastolische stijfheid en druk. Deze studie suggereert dat diastolische disfunc-
tie bijdraagt aan het optreden van AIVR en dat AIVR een uiting zou kunnen zijn 



Samenvatting en conclusies

177

5

van diastolische linkerkamerdisfunctie. 
Andere transcatheter hartklepinterventies worden verricht en bestudeerd in ons 
centrum, waaronder percutane reparatie van de mitralisklep door middel van de 
MitraClip® bij matig tot ernstige mitralisinsufficiëntie. Hoofdstuk 4.3 beschrijft 
een succesvolle clipimplantatie bij een patiënt met symptomatische ernstige mi-
tralisinsufficiëntie en comorbiditeit, die resulteerde in een enorme reductie van zijn 
kleplekkage van ernstig naar mild. 

Conclusies 

Concluderend kan er gesteld worden dat onze single-centre ervaring met trans-
catheter aortaklepimplantaties heeft laten zien dat het gaat om een veilige en 
goed uitvoerbare techniek en dat zij een goede alternatieve behandeloptie vormen 
voor patiënten met symptomatische aortaklepstenose, die als inoperabel worden 
beschouwd of een hoog chirurgisch risico hebben. De mortaliteit op dertig dagen 
en op 1 jaar van onze TAVI procedures zijn laag: respectievelijk circa 11,7% en 
23%, welke vergelijkbaar zijn met de sterftepercentages van andere single-centre 
en multicentre studies en registraties. Daar komt nog bij dat TAVI resulteert in he-
modynamische en symptomatische verbetering op korte termijn in de meerderheid 
van onze patiënten. 
Echter, TAVI is geassocieerd met bepaalde complicaties, waarvan de meesten 
klinische consequenties hebben. Hartgeleidingsproblemen, myocardschade, acute 
nierschade, vasculaire toegangscomplicaties en significante paravalvulaire aorta-
insufficiëntie zijn klinisch belangrijke complicaties van TAVI, die allen beschreven 
zijn in dit proefschrift. Preventieve maatregelen om de incidentie van deze com-
plicaties te verminderen, zullen leiden tot een verbeterde klinische uitkomst. 
Daarnaast zijn er bepaalde preprocedurele risicofactoren voor vroege en late 
mortaliteit geïdentificeerd in onze studies. Risicostratificatie met gebruik van deze 
factoren zouden een handig middel kunnen zijn om patiënten voor TAVI optimaal 
te selecteren. Alhoewel de meerderheid van de patiënten die worden voorgesteld 
voor TAVI behandeld kunnen worden met een laag risico op mortaliteit, kunnen 
er bepaalde patiënten geïdentificeerd worden die een onacceptabel hoog risico heb-
ben op mortaliteit tijdens en na de procedure. Voor deze patiënten dient conserva-
tieve behandeling overwogen te worden. 
Invasieve metingen van de veranderingen in LV hemodynamiek tijdens de proce-
dure en op lange termijn blijken goed uitvoerbaar en veilig te zijn tijdens percutane 
coronaire interventies. Invasieve linkerkamer druk-volume metingen tijdens en 
na TAVI, zouden ons meer inzicht kunnen verschaffen over de exacte hemodyna-
mische effecten van TAVI op de korte en lange termijn en over hun samenhang 
met klinische uitkomst. 
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Toekomstperspectieven

TAVI kan worden gezien als een medische doorbraak die de behandeling van aor-
taklepstenose enorm heeft veranderd in de afgelopen tien jaar. Studies met een lan-
gere follow-up duur zijn nodig voordat TAVI kan worden uitgebreid naar jongere 
patiënten en/of laagrisicopatiënten met aortaklepstenose. De grootste vraag met 
betrekking tot deze relatief nieuwe techniek die vooralsnog onbeantwoord blijft 
betreft de duurzaamheid van de transcatheter klepprothesen. Uiteindelijk zullen 
deze kleppen zich moeten meten met de duurzaamheid (circa 20 jaar) van chirur-
gische biokleppen die momenteel worden gebruikt. Testen in de preklinische fase 
lieten zien dat de duurzaamheid van Edwards SAPIEN en CoreValve vergelijkbaar 
zouden moeten zijn met de huidig beschikbare biologische klepprothesen. Tot 
nu toe is er geen structurele achteruitgang waargenomen bij een follow-up duur 
van meer dan 7 jaar bij de Cribier-Edwards klep en tot wel 5 jaar bij de CoreValve 
prothese. 
Vermindering van bepaalde complicaties gerelateerd aan TAVI is een andere 
belangrijke stap om uiteindelijk laagrisicopatiënten met TAVI te behandelen. De 
nieuwe generatie Edwards SAPIEN en Medtronic-CoreValve systemen zouden 
kunnen bijdragen aan de vermindering van deze complicaties. Kleinere diameters 
van de klepprofielen zullen het mogelijk maken om kleinere maten catheters en 
sheaths te gebruiken, die zullen leiden tot een lagere kans op vaat- en bloedings- 
complicaties. Toekomstige studies zullen het effect moeten evalueren van embolic 
protection devices in het voorkomen van cerebrale embolieën tijdens TAVI proce-
dures. Andere ontwikkelingen op het gebied van TAVI zijn gericht op technieken 
om paravalvulaire aorta-insufficiëntie te verminderen, endoluminale resectie van 
aangedane aortaklepbladen om valvuloplastiek te vermijden en de mogelijkheid 
om de klepprothese terug te halen en te repositioneren, voordat deze uiteindelijk 
wordt ontplooid. Nieuwe transcatheter klepsystemen zijn ontwikkeld, waarmee 
sommige van deze eigenschappen worden nagestreefd. Vier van deze nieuwe sys-
temen, die in klinische trials worden onderzocht voordat zij CE Mark verkrijgen, 
zijn: de Portico klep (St Jude Medical Inc., St. Paul, Minnesota, USA), het Sadra 
Lotus Valve systeem (Sadra Medical Inc., recently acquired by Boston-Scientific 
Inc., Natick, Massachusetts, USA), de Direct Flow Medical Aortic Valve 18F (Direct 
Flow Medical Inc., California, USA) and de Jena Valve (Jena Valve, Munich, Ger-
many). Er zijn tal van andere producten in vroegere ontwikkelingsfases. 
Toekomstige studies en ontwikkelingen op het boeiende gebied van TAVI, zullen 
uiteindelijk bepalen of deze behandelingsmodaliteit een plaats zal krijgen in de 
standaardbehandeling van aortaklepstenose.




