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N E D E R L A N D S E S A M E N V A T T I N G

Jaarlijks worden ongeveer 7% van alle patiënten met een ST-segment elevatie myo-

cardinfarct (STEMI) in een ziekenhuis opgenomen met cardiogene shock (CS). Van

alle patiënten die overlijden aan de gevolgen van een myocard infarct, komt 90% uit

deze kleine groep. Ondanks alle therapeutische ontwikkelingen, met vroege revas-

cularisatie (ERV) als gouden standaard behandeling, blijft de sterfte in het zieken-

huis rond de 50%. Op zoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van deze the-

rapie, hebben we onze percutane coronaire interventie (PCI) database geanalyseerd

(periode 1997 – 2005). In die periode werden in het Academisch Medisch Centrum

292 STEMI-patiënten behandeld met een PCI vanwege STEMI gecompliceerd

door CS. Dit is een van de grootste beschreven cohorten uit een centrum vergelijk-

baar qua grootte met de multicenter Should We Emergently Revascularize

Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock trial (SHOCK trial), die nog steeds als

landmark trial geldt. De SHOCK trial was de eerste grote studie waarin medische

behandeling werd vergeleken met vroege mechanische revascularisatie in een

STEMI-populatie met CS. Zij vonden geen significant verschil in het primaire eind-

punt, namelijk 30 dagen mortaliteit. Pas na 6 maanden werd een significante betere

overleving gezien in de groep patiënten behandeld met vroege revascularisatie. Dit

verschil in overleving is 10 jaar later nog steeds aanwezig. De al eerder beschreven

hoge sterfte  benadrukt het belang om parameters te identificeren die sterfte bepa-

len. Dit kan mogelijk in de toekomst leiden tot de gewijzigde therapeutische bena-

dering van deze patiënten in de hoop de overleving van CS patiënten te kunnen ver-

beteren. Deze gedachte vormt de achtergrond voor dit proefschrift gericht op onze

analyse van de patiëntenpopulatie met betrekking tot biochemische, angiografische

en hemodynamsiche parameters bij STEMI patiënten met cardiogene shock.

DEEL I Biochemische parameters in STEMI patiënten zich presenterend 

met cardiogene shock

In HOOFDSTUK 1 beschrijven we de relatie tussen opname hemoglobine (Hb) con-

centratie en een 1 jaars-mortaliteit bij patiënten met STEMI en CS behandeld met

PCI. De incidentie van anemie bij cardiogene shock was 30%. Voor elke 1,0 g / dL

afname in plasma Hb concentratie steeg de mortaliteit met gemiddeld 17%. Dit kan

te wijten zijn aan verminderde zuurstofoverdracht bij een laag Hb. In combinatie
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met en in aanwezigheid van cardiogene shock (lagere systemische bloeddruk, hoge-

re wiggedruk en compenserend voor het lage slagvolume een tachycardie) wat een

hogere zuurstofbehoefte van het ischemisch myocard tot gevolg heeft. Hierdoor

wordt de irreversibele infarct schade mogelijk groter. Ook factoren als bloeding

en/of verdunning door intraveneuze vocht-suppletie kunnen een laag Hb verklaren.

Een laag Hb is geassocieerd met een toegenomen sterfte op 1 jaar na opname.

In HOOFDSTUK 2 wordt de sterke correlatie tussen opname glucose en 1 - jaar sterf-

te in hetzelfde cohort met uitzondering van patiënten bekend met diabetes mellitus

beschreven. Een stapsgewijze daling van 16 % in overleving met iedere 1 mmol/L

toenemende opname glucose concentratie werd gemeten. Hyperglykemie is een

weerspiegeling van relatief of absoluut insuline tekort dat kan leiden tot onvoldoen-

de glycolytische substraat voor het myocard. Toegenomen lipolyse en overtollig cir-

culerende vrije vetzuren hebben een toxisch effect op het ischemische myocard

waardoor zowel diastolische als systolische functie wordt verminderd. Daarnaast

heeft hyperglykemie prothrombotische effecten met microvasculaire dysfunctie en

no-reflow tot gevolg. In eerder uitgevoerd onderzoek heeft glycometabole regule-

ring met insuline en glucose infusie bij patiënten met een acuut hartinfarct niet

geleid tot verbeterde klinische uitkomsten. Nieuwe middelen om glycometabole

regulering  te bewerkstelligen, zoals glucagon like peptide-1 (GLP-1), zijn mogelijk

een alternatief voor glycometabole controle in patiënten met STEMI om zo myo-

card schade te beperken.  

Ook onderzochten we de invloed van creatinine klaring op 1-jaars mortaliteit in ons

cohort (HOOFDSTUK 3 ). De belangrijkste bevinding was, na het verdelen van deze

populatie in tertielen van creatine klaring (CrCl), dat de sterfte toeneemt van 24 %

naar 30% en 45% repsectievelijk) per tertiel CrCl. Patienten in de groep met de laag-

ste CrCl waren ouder en meervatscoronarialijden was meer uitgesproken. In multi-

variate analyse bleef CrCl geassocieerd met mortaliteit na correctie voor leeftijd >

60 jaar, mannelijk geslacht, aanwezigheid van meervats coronairlijden, TIMI <3

flow na PCI en linker ventrikel ejectie fractie <40%. Het is bekend dat met toename

van de leeftijd de nierfunctie verslechterd. In onze groep was leeftijd ook onlosma-

kelijk verbonden aan een verminderde creatinineklaring en mortaliteit. De uitge-

breide aanwezigheid van atherosclerose in de kransslagaders kan mogelijk uiting

zijn van meer en uitgebreider vaatlijden van alle organen, inclusief vernauwing van
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de nierslagaders met verminderde nierfunctie als gevolg. Daarnaast kan de nier-

functie verder verslechteren door hypoperfusie van de microcirculatie. Tot slot kan

de nierfunctie verslechteren door toediening van contrastvloesitof  tijdens PCI. Er

zijn nu verschillende invasieve catheter technologieën in ontwikkeling, gericht op

het verminderen van  contrast belasting van de nieren. Hopelijk leidt dit tot minder

contrastnefropathie en daarmee mogelijk tot een verbeterde klinische uitkomst. De

drie biomarkers (Hb- en glucose consentraties in plasma en nierfunctie) hebben

prognostische betekenis  m.b.t. mortaliteit in aparte analyses. 

In HOOFDSTUK 4 beschrijven we de mulitvariate analyse van deze drie biomarkers

in relatie tot leeftijd, geslacht, diabetes mellitus, deur tot inflatie tijd, totale ischemi-

sche tijd, TIMI kleiner dan 3 flow en linker ventrikel ejectie fractie kleiner dan 40%.

Uit deze analyse blijkt dat van de drie biomarkers alleen glcuose concentratie bij

opname een statistisch significante voorspeller voor mortaliteit is. De kans op over-

leving in deze patiënten categorie daalde met 11% per toegenomen mmol/L gluco-

se. Eerder schreven we over het onderliggend defect in glucose metabolisme of insu-

line resistentie maar het kan ook een uiting van stress zijn. Naast  lypolyse en pro-

thrombotische effecten, veroorzaakt hyperglykemie ook een acute fase reactie. 

In de praktijk is glucose bepaling een makkelijk diagnosticum voor risico stratifica-

tie die al in de prehospitale triage kan worden toegepast. 

DEEL I I Angiographische voorspellers in STEMI patiënten met CS. 

In HOOFDSTUK 5 wordt een uitgebreid overzicht gegeven over cardiogene shock bij

STEMI-patiënten. Klinische presentatie en optimale ketenzorg om vroege mechani-

sche revascularisatie zo snel mogelijk toe te kunnen passen zijn van eminent belang.

Daarnaast worden angiografische bevindingen besproken, die de keuze tussen coro-

naire bypass grafting (CABG) of PCI als vroege revascularisatie therapie bepalen.

Bij de angiografische beoordeling wordt in het bijzonder gelet op twee bijzondere

omstandigheden. De aanwezigheid van een onbeschermde hoofdstam arterie als

veroorzaker van het myocard infarct. Daarnaast is een chronische totale occlusie

(CTO) in een niet infarct gerelateerde arterie van prognostische betekenis.

Bovendien kan het gebruik van hemodynamische ondersteuning met nieuw

beschikbare percutane linker ventrikel ondersteunende apparaten een nieuw tijd-
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perk inluiden, met mogelijk behoud van adequate perfusie naar andere vitale orga-

nen. Hoewel de in- ziekenhuis sterfte hoog is, blijft het belangrijk te realiseren dat

de lange termijn overleving, 30 dagen na het infarct, vergelijkbaar is met STEMI-

patiënten zonder CS, met een goede kwaliteit van leven. 

HOOFDSTUK 6 en 7 gaan over de behandeling van onbeschermde hoofdstamsteno-

ses als oorzaak van het myocardinfarct. In HOOFDSTUK 6 hebben we een systema-

tische review en meta-analyse uitgevoerd aangaande primaire PCI patiënten met de

hoofdstam van de linker coronair als primaire infarct lesie. In de huidige literatuur

waren 13 retrospectieve studies met in totaal 977 patiënten geschikt om een gemid-

deld 30 dagen sterfte cijfer te kunnen berekenen. Cardiogene shock werd gezien in

253 (26%) van de patiënten. Op 30 dagen was de totale sterfte voor STEMI patiën-

ten zonder cardiogene shock 15% en bij patiënten met cardiogene shock was die

55%. Deze sterfte cijfers kunnen worden gebruikt als benchmark voor nieuwe stu-

dies. HOOFDSTUK 7 behandelt de klinische resultaten van primair PCI of spoed

CABG bij deze groep patiënten die zich presenteerden in ons centrum. We vergele-

ken alle data waarop de klinische beslissing werd genomen om PCI of CABG uit te

voeren. Vijf en vijftig patiënten werden in eerste instantie behandeld met PCI (0.9%

van de totale primaire PCI’s), terwijl 29 patiënten werden behandeld met CABG

(9.5%). Na 30 dagen was 67% van de PCI groep overleden tegenover 24% in de

CABG groep. Na 1 jaar waren dit 73 resp. 24%. In theorie kan een stapsgewijze

benadering wellicht te overwegen zijn met als eerste stap hemodynamische stabili-

satie op de catheterisatie kamer met inotropica en/ of inbrengen van een mecha-

nisch support device. Vervolgens moet herstel van flow in het afgesloten vat worden

bewerkstelligd, het snelst kan dit met PCI worden bereikt waarbij men moet streven

naar tenminste TIMI flow 2 of 3. Volledige revascularisatie middels CABG of PCI is

afhankelijk van de coronaire anatomie en zou hierna in ieder geval overwogen moe-

ten worden. Ook in de SHOCK trial werd gestreefd naar volledige revascularisatie

i.p.v. behandeling van het infarct gerelateerde infarct alleen. 

In HOOFDSTUK 8 wordt de impact van meervatslijden(MVD) beschreven bij STEMI

patiënten met en zonder CS bij presentatie. In het bijzonder werd gekeken naar de

aan- of afwezigheid van een bijkomende chronische totale occlusie (CTO). Een land-

mark analyse werd uitgevoerd. In nonCS-STEMI patiënten werd de vroege (30

dagen) en late (5 jaar) mortaliteit bepaald door de aanwezigheid van een CTO.
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In CS-STEMI patiënten was ook MVD zonder een CTO geassocieerd met vroege

sterfte. Mogelijk kan bij patiënten met CS een meer uitgebreide vorm van revascu-

larisatie tot betere klinische uitkomsten leiden. 

DEEL I I I Hemodynamische factoren in cardiogene shock 

In HOOFDSTUK 9 en 10 wordt gekeken naar echocardiografische parameters bij

CS. Het effect van de aanwezigheid van een mitralis insufficiëntie vroeg na het hart-

infarct wordt bestudeeerd in HOOFDSTUK 9 . Voor elke graad toename (van 0- 3) van

insufficiëntie neemt de mortaliteit toe met 71%. Het is een belangrijke onafhankelij-

ke voorspeller van 1- jaars mortaliteit van STEMI patiënten met CS bij opname en

behandeld met PCI. Mechanische unloading van de linker ventrikel kan een ver-

mindering van het regurgiterend volume tot gevolg hebben en daarmee mogelijk de

prognose van de patiënt verbeteren. 

Een zelfde analyse werd uitgevoerd in HOOFDSTUK 10 , waarbij het additionele ef-

fect van rechterventrikel (RV) (dys)functie werd beoordeeld. De RV functie werd

beoordeeld met behulp van de tricuspidalisklep annulus systolische excursie

(TAPSE). Een TAPSE ≤ 14 mm een onafhankelijke voorspeller voor mortaliteit. RV

dysfunctie werd in 38% van de gevallen echocardiografisch vastgesteld. Na 4 jaar

follow up was nog maar 57% van de patiënten in leven. RV dysfunctie was maar in

41% van de gevallen toe te schrijven aan een afsluiting van de rechter coronair arte-

rie (RCA). RV dysfunctie was een onafhankelijke voorspeller op lange termijn. 

HOOFDSTUK 11 is een meta- analyse betreffende het gebruik van intra- aorta ballon

counterpulsatie (IABP) bij STEMI patiënten met en zonder cardiogene shock bij

opname. In totaal waren 9 studies geschikt voor de meta- analyse (n= 10529). Op

basis van de beschikbare data kan een IABP in het kader van primaire PCI niet wor-

den aanbevolen. Het gebruik van IABP bij CS blijft onderwerp van discussie.

Binnenkort zal de IABP-SHOCK II studie meer licht werpen op dit onderwerp.

T O E K O M S T I G E O V E R W E G I N G E N

Met de vergrijzing van de bevolking zal waarschijnlijk het aantal gecompliceerde

myocardinfarcten toenemen. Hierdoor zullen meer patiënten met meer comorbidi-

teit en uitgebreide arteriosclerose voor behandeling in aanmerking komen. Het

absolute aantal patiënten met acuut cardiogene shock zal toch relatief klein blijven.
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In het Academisch Medisch Centrum voeren  we jaarlijks zo’n 2000 PCI procedures

uit waarvan 550 acuut worden verricht vanwege een myocardinfarct. Tussen de 60

en 80 STEMI patiënten presenteren zich met cardiogene shock. In Nederland zijn

de laatste jaren meerdere PCI centra geopend bij een gelijk blijvend aantal thorax-

chirurgische centra. Cardiogene shock is niet de behandeling van het myocardin-

farct alleen. Het is de behandeling van een klinisch syndroom, die een multidiscipli-

naire aanpak vergt. De betekenis van vroege triage van een hartinfarct patiënt met

CS of degene die een grote kans hebben op het ontwikkelen hierop zou dus ook

multidisciplinair hierin tot uiting moeten komen. 

Belangrijke winst zou mogelijk te behalen zijn met vroege triage naar een tertiair

verwijscentrum met mogelijkheid tot het percutaan inbrengen van een mechanisch

circulatie ondersteuningsapparaat ‘left ventricular assist device (LVAD)’. De rol van

LVAD therapie moet echter nog verder worden bestudeerd, voordat het routinema-

tig kan worden toegepast. Wel is duidelijk dat dergelijke complexe technologische

therapieën in een tertiair, gespecialiseerd centrum moeten worden onderzocht en

toegepast. Daarbij is een ervaren team met meerdere medische disciplines noodza-

kelijk alsook getraind paramedisch personeel. In de praktijk zou het regionaal aan-

wijzen van zogenaamde ‘shock centra’ hieraan kunnen bijdragen. In dit proefschrift

hebben we aangetoond dat glucose een onafhankelijke voorspeller voor mortaliteit

is. In de dagelijkse praktijk zou je de glucose meting kunnen toevoegen aan pre hos-

pitale triage. Patiënten met hyperglykemie zouden dan bijvoorbeeld direct kunnen

worden verwezen naar een zogenaamd ‘shock centrum’ in plaats van naar het meest

dichtbij zijnde PCI centrum, zeker in het licht van de Nederlandse geografische situ-

atie en verdeling van PCI centra. Deze ‘shock centra’ zouden het initiatief kunnen

nemen in het ontwikkelen van klinische paden waarin na vroege triage met o.a.

echocardiografische en angiografische parameters, vroege mechanische revasculari-

satie en hemodynamische ondersteuning plaatsvindt.
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