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Congenital heart disease is the leading cause of infant morbidity in the Western world, but only since
the last decades its aetiology has been understood. Congenital heart disease are found in 19–75 of
every 1,000 live births, depending on which types of defects are included.1 Congenital heart disease
(CHD) affect different parts of the heart and can be classified into three categories: cyanotic heart
disease, left sided obstruction defects and septation defects. Coarctation of the aorta (CoA) is one of
the left sided obstruction defects characterized by a discrete obstructive lesion located in the
proximal descending aorta, adjacent to the arterial duct or ligament.2 Surgical and percutaneous
repair of the coarctation can relieve the obstruction, but recurrent coarctation and an interplay of
persistent pathophysiological processes such as endothelial dysfunction, arch morphology and
vascular and ventricular stiffness, lead to long term hypertension. The increased prevalence of
hypertension causes vascular dysfunction and with that an increased risk of vascular disease. Long
term complications include recoarctation, aortic aneurysm formation, hypertension and the
attendant risk for coronary artery disease and cerebrovascular accidents are common and require
long term surveillance. The aim of this thesis was to expand our insight in the long term
complications and the therapeutic options in patients after surgical and percutaneous repair of CoA.

Since surgical treatment of heart defects became available three to four decades ago, adults
with congenital heart disease form a new and relatively young population. Due to the improved
survival this population is steadily growing. However, little is known regarding long term survival, but
late complications occur frequently. In we discuss the most recent advances in the
treatment of congenital heart disease. Nearly half of all CHD patients have one or more
complications in adulthood, such as endocarditis, stroke, systemic or pulmonary hypertension, aortic
aneurysm formation or dissection, and arrhythmias. Heart failure and sudden cardiac death are the
main causes of death. In this chapter we discuss pharmacological, interventional and surgical
interventions that reduce the risk of heart failure, arrhythmias, vascular complications, pulmonary
hypertension and endocarditis in adult congenital heart disease.

In we summarize the recent insights in the efficacy and safety of both surgical and
transcatheter repair for aortic coarctation. Surgery has proven to be an effective treatment for the
management of native aortic coarctation, and surgical repair remains the treatment of choice in
neonates. Percutaneous treatment has become an acceptable treatment modality in the adult
population. Balloon angioplasty and endovascular stent repair remain technically challenging, but are
safe and undoubtedly effective in appropriately selected patients. The role of balloon angioplasty in
adults seems to be limited to patients in which the access to stenting is not available. Stent repair is
currently the mainstay of percutaneous treatment in adults with native and recurrent coarctation, as
it prevents vessel elastic recoil and reduces the need for reinterventions due to recoarctation and
aortic aneurysm formation in the future.

In two cases are presented of two CoA patients diagnosed in adulthood both
treated by an endovascular approach in our own institution. This chapter emphasizes the variety of
indications in which percutaneous treatment is an excellent alternative for surgical treatment in
adult native coarctation patients.

It is well known that aortic dilatation and aortic valve dysfunction are common late
complications in CoA. The Bentall procedure, a technique for composite aortic valve and root
replacement has become the standard operation for aortic root dilatation combined with aortic valve
pathology. In our institution we observed increased transvalvular gradients in some patients after a
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Bentall procedure. Normative values of gradients across an isolated aortic valve prostheses have
been described however are not known for patients after Bentall procedure. In chapter 5 we
compared maximal transvalvular pressure gradients (TPGmax) as measured by echocardiography
across SJM aortic valve prostheses in patients after Bentall procedure and after isolated aortic valve
replacement (AVR). In this chapter we demonstrate that transvalvular gradients in patients after
Bentall procedure are significantly increased as compared to patients after isolated AVR. Reference
values, known for isolated aortic valve prostheses, are therefore not reliable in patients after Bentall
procedure.

It is known that intrinsic abnormalities of the thoracic aorta predispose for aortic dilatation,
which can ultimately lead to dissection or rupture, and subsequent death. In chapter 6 we sought to
evaluate the progression rate of ascending aortic dilatation in CoA by using serial CMR imaging with a
mean follow up of 5.5 years. Moreover we evaluated which CoA patients are specifically at increased
risk for aortic dilatation. The progression rate of ascending aortic dilatation was significantly
increased in CoA with 2.2 mm/5 years. Moreover we found that CoA patients known with associated
congenital cardiac abnormalities (complex CoA patients) were specifically at risk for ascending aortic
dilatation as compared to those without associated congenital cardiac abnormalities. These
intriguing data suggest a variable expression in CoA with those patients with a more extensive
developmental defect to be at increased risk for progressive ascending aortic dilatation. Moreover,
these data underline the need for regular CMR imaging for it is the golden standard in CoA, with due
regard for the clinical history and the presence of associated congenital cardiac anomalies.

Previous studies have shown that the presence of aortic valve disease is common in CoA
patients, and many of these patients require aortic valve interventions. The high prevalence of aortic
valve disease might be related to the presence of a bicuspid aortic valve which is found in up to 60%
of all CoA patients, and is associated with an increased risk for aortic dilation.3 However little is
known on the progression of aortic valve dysfunction CoA. In chapter 7 we prospectively evaluated
the progression and determinants of aortic valve dysfunction in CoA. In this chapter we demonstrate
that the progression of aortic valve stenosis (AS) in adult CoA patients is relatively mild in this young
population. CoA patients with an older age, aortic dilatation and an increased aortic valve gradient
were specifically at risk for aortic valve stenosis in the future. CoA patients with BAV were specifically
at risk for aortic valve regurgitation in the future. These findings emphasize the underlying congenital
defect of valvular and aortic structure, and the additional influence of aortic valve disease on aortic
dilatation in CoA.

The increased prevalence of hypertension is another major concern in CoA patients after
surgical repair. The mechanism behind the occurrence of hypertension in CoA seems to be
multifactorial. It is caused by an increased rigidity of the pre coarctation arterial conduits with more
collagen and less smooth muscle and reduced baroreceptor sensitivity. Exercise induced
hypertension is another well known complication which is often found in CoA. In chapter 8 we
evaluated the predictive value of exercise induced hypertension for the occurrence of chronic
hypertension in CoA. In this chapter we demonstrate that the maximum exercise systolic BP was a
predictor for chronic hypertension in CoA. These findings suggest that CoA patients with exercise
induce hypertension are specifically at risk for the development of chronic hypertension in the
future. Addional research is necessary to unravel the long term consequences of these findings.



Moreover, the potential beneficial role of early anti hypertensive treatment of adult CoA patients
with exercise induced hypertension needs to be evaluated.

Previous studies have shown that besides peripheral hypertension both wave reflection and
the central blood pressure as measured in the aorta are increased in CoA.4 7 It has been hypothesized
that enhanced wave reflection might contribute to the development of cardiovascular disease in CoA
patients.8 In CoA, enhanced wave reflection is thought to arise from early reflection of pressure
waves on the reconstructed and scarred aorta.4 In chapter 9 we aimed to examine whether the
augmentation index (AIx), a measure of wave reflection as determined by applanation tonometry is
increased in CoA patients without hypertension or evidence of restenosis compared to controls.
Moreover, we observed the association between AIx and type of intervention, aortic arch
morphology, diameters of the thoracic aorta, and associated congenital cardiac anomalies in CoA
patients. Finally we examined how AIx responds to endothelium dependent and independent
vasodilation, using salbutamol and nitroglycerine, in CoA patients compared to controls. In this
chapter we demonstrate that the Aix is significantly increased in CoA as compared to controls.
Important determinants for an increased Aix were age, DBP and surgical repair by using patch
angioplasty. The response to peripheral vasodilation with salbutamol and nitroglycerin caused a
similar decrease in AIx in CoA patients and controls. These data support the concept that the Aix
seems to be increased in CoA due to early reflection on the reconstructed aorta. Moreover, these
data demonstrated that the Aix can be pharmacologically altered, which is of major clinical
importance in the surveillance of patients after coarctation repair.

In chapter 10 we examined whether the increased wave reflection and central blood
pressure in CoA was associated with the carotid intima media thickness (CIMT) a surrogate marker
for atherosclerosis and the left ventricular mass (LV mass) both important markers for end organ
damage. In this chapter we aimed to assess determinants of wave reflection (Aix) in CoA patients and
to investigate whether wave reflection and central blood pressure were associated with CIMT and LV
mass in CoA. In this study we found that peripheral and central blood pressure were equally strong
predictors of CIMT. However, there was no association with Aix and carotid atherosclerosis.
Therefore the added value of assessing central hemodynamics in CoA patients remains questionable.
Importantly peripheral systolic blood pressure (SBP) independently predicted CIMT, which underlines
the importance of a careful follow up of blood pressure in CoA. Future studies should point out
whether pharmacological treatment aimed at lowering blood pressure will lead to regression of CIMT
and more importantly to a reduction of cardiovascular disease

Due to the increased prevalence of hypertension in CoA, organ damage involving left
ventricular hypertrophy (LVH) and an increased LV mass are often found. Interestingly LV
hypertrophy has been described even in neonates after early repair and in normotensive CoA
patients, which suggest that LV hypertrophy might have a more developmental origin. In chapter 11
we investigated the presence and pattern of LV fibrosis in CoA patients after successful repair by
using late gadolinium enhanced CMR imaging. CMR imaging is an important tool to differentiate
between cardiomyopathies based on distinct patterns of fibrosis as detected by delayed
enhancement imaging. However, left ventricular fibrosis could not be demonstrated in adult CoA
patients, despite the presence of hypertension, LV outflow tract obstruction and LV hypertrophy.
These findings do not support the earlier hypothesis of a developmental defect of the left ventricular
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myocardium in CoA. Moreover, the results of this study suggest that long term prognosis regarding
left ventricular failure is relatively good in CoA patients after successful repair.

Long term follow up data in patients after coarctation repair (CoA) demonstrate an increased
cardiovascular morbidity and mortality. It is known that the carotid intima media thickness (CIMT), a
reliable marker for atherosclerosis, is increased in CoA. However, data with regard to the clinical
consequences of the increased CIMT and the incidence of cardiovascular events is lacking. The aim of
chapter 12 was to evaluate the exact burden of atherosclerosis by means of the incidence of
cardiovascular events, and to evaluate the predictive value of CIMT on cardiovascular events in CoA.
In this chapter found that the cardiovascular event rate in CoA is as high as 11% during 10 year
follow up. Moreover, we found that CIMT is an important clinical predictor for the occurrence of
cardiovascular events in the future. Especially CoA patients with a CIMT above 0.8 mm had a tenfold
higher risk for these events. Interestingly, the process of atherosclerotic disease appeared to be
almost 7 years ahead in CoA as compared to healthy controls, whereas overall atherosclerosis
progression rates were similar. Similar to the general population, risk factors for cardiovascular
events and accelerated atherosclerosis appeared to be increased total cholesterol levels and
hypertension. This study is of major clinical importance, as signs of atherosclerosis seem to appear
significantly earlier in CoA patients. Special attention for these risk factors is therefore of major
clinical importance for the clinical surveillance of CoA patients.

Previous studies have shown that HMG coA reductase inhibitors (statins) have been proven
to reduce atherosclerosis progression as observed by carotid intima media thickness in patients with
known coronary heart disease, independent of lipid lowering. To evaluate the effect of treatment
with high dose statins on cardiovascular risk and CIMT progression in CoA we set up a multi center,
open label, double blind, randomized controlled trial. The rationale and design is presented in
chapter 13. This chapter outlined our trial in which 160 adult CoA patients from 6 tertiary referral
centres in The Netherlands are randomized to receive either Atorvastatin 80 mg once daily or no
treatment for three years. The primary outcome measure was the effect of statin therapy on the
change in CIMT over time in CoA. Secondary outcome measures included mortality and morbidity
due to cardiovascular disease, blood pressure, and serum cholesterol levels. In chapter 14 the results
of this first prospective randomized trial on the effect of three year treatment with high dose
Atorvastatin on the change in CIMT and cardiovascular risk in CoA are presented. Treatment with
Atorvastatin did not result in a beneficial effect on the change in CIMT. Moreover, there was no
effect on mortality and morbidity due to cardiovascular disease, despite a significant decrease in
serum total cholesterol and LDL levels. Hypertension appeared to be the most important
determinant for the change in CIMT over time. The knowledge as obtained in this study is of major
clinical importance for cardiologists, as intensive blood pressure regulation seems to be more
appropriate than statin therapy in CoA. This article contains an important message for many
cardiologists, since CoA patients often present with early atherosclerosis.
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Aangeboren hartafwijkingen zijn een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen bij
pasgeborenen. Het aantal patiënten met aangeboren hartafwijkingen is de laatste decennia
substantieel toegenomen. De incidentie van aangeboren hartafwijkingen is 19 75 per 1000 levend
geborenen.1 Aangeboren hartafwijkingen kunnen worden verdeeld in drie categorieën: cyanotische
hartaandoeningen, linkszijdige obstructieve defecten en septumdefecten. Een coarctatie van de
aorta is een van de linkszijdige obstructieve defecten en wordt gekenmerkt door een obstructie ter
hoogte van de proximale aorta descendens grenzend aan de ductus arteriosus.2 Middels chirurgische
en percutane ingrepen kan de obstructie worden opgeheven, echter het ontstaan van een
recoarctatie en een samenspel van verschillende pathofysiologische processen zoals endotheel
dysfunctie en een stijf vaatbed zorgen voor hypertensie na de operatie. De verhoogde prevalentie
van hypertensie zorgt voor vaatdysfunctie met als gevolg daarvan een verhoogd cardiovasculair risico
na de operatie. Veel voorkomende complicaties op de lange termijn zijn recoarctatie,
aneurysmavorming in de aorta, hypertensie een verhoogd risico op coronairlijden en
cerebrovasculaire accidenten. Dit proefschrift richt zich op de lange termijn complicaties en de
therapeutische mogelijkheden na chirurgische en percutane behandeling van patiënten met een
coarctatio aortae.

De ontwikkelingen binnen de cardiothoracale chirurgie in de laatste decennia hebben
gezorgd voor een aanzienlijke toename van de overleving van patiënten met aangeboren
hartziekten. Het merendeel van de kinderen met aangeboren hartaandoeningen bereikt hierdoor de
volwassen leeftijd. Dit betekent dat deze jonge groep patiënten met een aangeboren hartafwijking
enorm is toegenomen. Lange termijn complicaties komen veel voor na chirurgische correctie, echter
er is nog weinig bekend over de overleving op de lange termijn.

omvat een overzicht van de meest recente ontwikkeling met betrekking tot de
behandeling van aangeboren hartziekten. Meer dan de helft van alle patiënten met een aangeboren
hartafwijking ontwikkelt een of meer complicaties gedurende de volwassen leeftijd zoals;
endocarditis, cerebrovasculaire events, systemische of pulmonale hypertensie, aneurysma vorming
of een dissectie van de aorta, en hartritmestoornissen. Hartfalen en plotse hartdood zijn de meest
voorkomende doodsoorzaken binnen deze groep patiënten. In dit hoofdstuk bespreken we de
beschikbare farmacologische, percutane en chirurgische behandelingsmogelijkheden ten aanzien van
hartfalen, hartritmestoornissen, vasculaire complicaties, pulmonale hypertensie en endocarditis bij
patiënten met aangeboren hartziekten.

In beschrijven de meest recente inzichten met betrekking tot de effectiviteit en
veiligheid van de chirurgische en percutane behandeling van patiënten met een coarctatio aortae. De
chirurgische behandeling is een bewezen effectieve therapie voor patiënten met een natieve
coarctatie van de aorta en is de eerste keuze behandeling voor neonaten. Percutane behandeling is
een nieuwe effectieve behandelingsmodaliteit voor de behandeling van volwassenen met een
coarctatio aortae. De rol van een ballonangioplastiek bij volwassenen is beperkt tot die patiënten
waar stentimplantatie niet mogelijk is. Stent implantatie is op dit moment de behandeling van keuze
bij volwassenen met een natieve of recoarctatie, aangezien deze behandeling het risico op een
recoarctatie en aneurysmavorming ter plaatste van de coarctatie in de toekomst aanzienlijk
verkleind. In beschrijven we twee patiënten die op de volwassen leeftijd zijn
gediagnosticeerd met een coarctatio aortae, en waar in beide gevallen is gekozen voor een
percutane interventie. Dit hoofdstuk beschrijft de verscheidenheid aan indicaties waarin een
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percutane behandelingsstrategie de voorkeur heeft boven een chirurgische behandeling bij
patiënten met een coarctatie van de aorta.

Het is bekend dat het risico op dilatatie van de aorta en aortaklepdysfunctie veel
voorkomende late complicaties zijn in de coarctatie populatie. De Bentall procedure is een
chirurgische behandeling waarbij zowel de aortawortel (door middel van een buisprothese) als de
aortaklep wordt vervangen bij patiënten met zowel klepdysfunctie als aortawortel dilatatie.
Normaalwaarden voor de drukgradiënt over een geïsoleerde aortaklepprothese zijn bekend, echter
deze normaalwaarden zijn niet bekend voor patiënten met een Bentall prothese. In
vergelijken we de maximale drukgradiënt (TPGmax) gemeten met behulp van echocardiographisch
onderzoek bij patiënten met een geïsoleerde St Jude Medical (SJM) aortaklep prothese met de
drukgradiënt over de klepprothese bij patiënten met een Bentall buisprothese. De resultaten van
deze studie laten zien dat de gradiënt over de aortaklepprothese bij patiënten met een Bentall
buisprothese significant hoger is in vergelijking tot de patiënten met een geïsoleerde
aortaklepprothese. Dit laat zien dat de bekende referentiewaarden voor de gradiënt in een
geïsoleerde aortakunstklep niet betrouwbaar zijn voor de klinische follow up van patiënten na een
Bentall procedure.

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat de intrinsieke afwijkingen in de thoracale aorta
bij patiënten met een coarctatio aortae zorgen voor een verhoogd risico op aorta dilatatie, wat op de
lange termijn kan lijden tot een dissectie of ruptuur van de thoracale aorta en daarmee plots
overlijden. In evalueerden we de progressiesnelheid van aorta dilatatie bij patiënten
met een coarctatio aorta middels Magentic resonance angiogram (MRA) van de thoracale aorta
gedurende een gemiddelde follow up duur van 5.5 jaar. Daarnaast onderzochten we welke patiënten
met een coarctatio aortae het grootste risico op aorta dilatatie hebben. Wij toonden aan dat de
progressiesnelheid significant hoger is in de coarctatie populatie, en dan met name in de aorta
ascendens met 2.2 mm per 5 jaar. Daarnaast vonden we dat coarctatie patiënten met meerdere
aangeboren hartdefecten (de complexe CoA patiënten) een duidelijk groter risico hebben op dilatatie
van de aorta ascendens in vergelijking met patiënten zonder neven aangeboren cardiale defecten (de
simpele CoA patiënten). Deze bevindingen benadrukken het belang van adequate beeldvorming
middels MR angiografie bij patiënten met een coarctatio aortae met extra aandacht voor de groep
“complexe” CoA patiënten met meerdere aangeboren hartdefecten.

Het is bekend dat aortaklep pathologie veel voorkomt bij patiënten met een coarctatie van
de aorta. Daarnaast is bekend dat een bicuspide aortaklep in ongeveer 60% van de patiënten met
een coarctatio aortae voorkomt, wat gepaard gaat met een significant hoger risico op aorta
dilatatie.3 Er is echter weinig bekend over de progressiesnelheid van aortaklepdysfunctie in deze
populatie. In onderzochten we de progressiesnelheid van aortaklepdysfunctie en
onderzochten we welke CoA patiënten een verhoogd risico hebben op klepdysfunctie. De resultaten
laten zien dat de progressie van aortaklepstenose een relatief mild beloop heeft in de CoA populatie.
Leeftijd, aorta dilatatie en een verhoogde aortaklep gradiënt op baseline waren voorspellers voor
een verhoogd risico op een aortaklepstenose in de toekomst. CoA patiënten met een bicuspide
aortaklep hebben een aanzienlijk groter risico op het ontwikkelen van aortaklep insufficiëntie.

Hypertensie is een veel voorkomende lange termijn complicatie bij patiënten na chirurgische
of percutane behandeling van een coarctatio aortae en zorgt voor een verhoogde mortaliteit en
morbiditeit op de lange termijn. De oorzaak voor deze verhoogde prevalentie van hypertensie lijkt



multifactorieel. Hypertensie wordt o.a. veroorzaakt door een toegenomen stijfheid van de aorta voor
de coarctatie als gevolg van meer collageen en minder glad spierweefsel in de wand van de aorta.
Daarnaast wordt een verminderde barorecepter activiteit beschreven in deze patiënten groep.
Inspanningsgebonden hypertensie komt daarnaast ook veelvuldig voor. In hoofdstuk 8 onderzochten
we de voorspellende waarde van inspanningsgebonden hypertensie op het ontwikkelen van
chronische hypertensie na chirurgische correctie van een coarctatio aortae. De maximale systolische
bloeddruk bij inspanning bleek een belangrijke voorspeller voor chronische hypertensie te zijn. Deze
bevindingen suggereren dat patiënten met inspanningsgebonden hypertensie een groter risico
hebben op het ontwikkelen van hypertensie in de toekomst. Aanvullend onderzoek is nodig om de
lange termijn gevolgen van deze bevindingen te evalueren en om het effect van vroege anti
hypertensieve therapie van CoA patiënten met inspanningsgebonden hypertensie te bestuderen.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat naast de perifeer gemeten bloeddruk ook de
golfreflectie in de aorta en de centraal gemeten bloeddruk verhoogd zijn bij Coa patienten.4 7 Een van
de hypotheses is dat de toegenomen golfreflectie mogelijk bijdraagt aan het toegenomen
cardiovasculaire risico op de lange termijn.8 De gedachte is dat de toegenomen golfreflectie ontstaat
door een vroege reflectie van de drukgolf in de aorta op de geopereerde verlittekende aorta.4 In
hoofdstuk 9 onderzochten we of de augmentatie index (Aix), een maat voor de golfreflectie gemeten
middels applanatie tonometrie verhoogd is bij coarctatie patiënten zonder hypertensie of
aanwijzingen voor een recoarctatie, in vergelijking met gezonde controles. Aanvullend bestudeerden
we de associatie tussen de augmentatie index en het type interventie, de aorta boog morfologie, de
diameters van de thoracale aorta en het hebben van andere hartdefecten in onze populatie.
Daarnaast vergeleken we het effect van endotheel afhankelijke en onafhankelijke vasodilatatie met
salbutamol en nitroglycerine op de augementatie index tussen CoA patiënten en een gezonde
controle populatie. Dit hoofdstuk laat zien dat de augmentatie index significant verhoogd is bij
coarctatie patiënten (zonder recoarctatie of hypertensie) in vergelijking tot gezonde controles.
Leeftijd, de diastolische bloeddruk en chirurgische correctie door middel van een patch angioplastiek
waren determinanten voor een verhoogde augementatie index. De reactie op perifere vasodilatatie
met salbutamol en nitroglycerine was gelijk in de CoA groep en de gezonde controle groep.

Deze data ondersteunen de hypothese dat de augmentatie index, en dus de golfreflectie,
verhoogd is bij coarctatie patiënten als gevolg van de vroege reflectie van de drukgolf in de
gereconstrueerde aorta. Daarnaast laten we met deze data zien dat de augmentatie index
farmacologisch kan worden beïnvloed.

In hoofdstuk 10 onderzochten we of er een relatie is tussen de golfreflectie (AIx) en centraal
gemeten bloeddruk bij CoA patiënten en de intima media dikte van de arteria carotis (CIMT) een
surrogaat marker voor atherosclerose, en de linker ventrikel massa (LV massa), beide belangrijke
markers voor eindorgaanschade. Dit hoofdstuk laat zien dat de perifere bloeddruk en de centrale
gemeten bloeddruk in de thoracale aortae eenzelfde voorspellende waarde hebben voor een
verhoogde CIMT. Er was echter geen associatie tussen de Aix en de CIMT en/of LV massa. De
toegevoegde waarde van de beoordeling van de centrale bloeddruk en de augmentatie index in de
CoA populatie lijkt daarmee gering. De perifeer gemeten systolische bloeddruk was echter wel een
onafhankelijke voorspeller voor de CIMT. Dit benadrukt het belang van een adequate bloeddruk
regulatie in deze patiënten groep.
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Bekend is dat de hoge prevalentie van hypertensie kan leiden tot orgaanschade zoals een
toegenomen linker ventrikel massa en CIMT in de CoA populatie. Echter, linker ventrikel hypertrofie
is ook beschreven bij neonaten na chirurgische correctie en dus het opheffen van de obstructie, en
bij normotensieve CoA patiënten. Dit suggereert dat de aanwezigheid van linker ventrikel hypertrofie
in deze patiëntengroep mogelijk ook een aangeboren herkomst heeft. In hoofdstuk 11 bestudeerden
we de aanwezigheid van linker ventrikel fibrose na chirurgische correctie van een coarctatio aorta
middels cardiale MRI. Cardiale MRI is een belangrijke modaliteit om te differentiëren tussen
cardiomyopathieen middels het beoordelen van de mate van fibrosering van de linker ventrikel.
Linker ventrikel fibrose werd echter niet aangetoond ondanks de aanwezigheid van hypertensie en
linker ventrikel hypertrofie. Deze bevindingen pleiten tegen de eerdere genoemde hypothese dat de
aanwezige linker ventrikel hypertrofie in de CoA groep onderdeel is van een ontwikkelingsstoornis.
Daarnaast laten deze data zien dat de lange termijn prognose met betrekking tot linker ventrikel
falen in de CoA populatie relatief goed is.

Voorafgaand onderzoek heeft ons geleerd dat coarctatie patiënten na chirurgische of
percutane correctie van de obstructie op de lange termijn een aanzienlijk verhoogde cardiovasculaire
morbiditeit en mortaliteit hebben. Onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat de intima media dikte
van de arteria carotis (CIMT), een betrouwbare marker voor atheroslcerose is toegenomen in de CoA
populatie. De klinische consequentie van deze toegenomen CIMT en de gevolgen voor het
ontwikkelen van cardiovasculaire events op de lange termijn is echter niet bekend. In hoofdstuk 12
onderzochten we de voorspellende waarde van de CIMT op het ontwikkelen van cardiovasculaire
events in deze patiënten groep gedurende 10 jaar follow up. In ons cohort ontwikkelde 11% van alle
CoA patiënten een cardiovasculair event gedurende deze periode. De aanwezigheid van een
toegenomen CIMT (> 0.8mm) zorgt daarnaast voor een groter risico op een cardiovasculair event in
de toekomst. In dit hoofdstuk komt verder naar voren dat het atherosclerotisch proces zich duidelijk
eerder ontwikkelt in de CoA populatie in vergelijking met gezonde controles, terwijl de gemiddelde
progressie snelheid van de atherosclerose gelijk is. Hypertensie en verhoogde cholesterol levels
waren belangrijke voorspellers voor zowel het ontwikkelen van een cardiovasculair event als een
toegenomen progressiesnelheid van het atherosclerotisch proces.

Eerder uitgevoerde studies hebben aangetoond dat cholesterolverlagers een gunstig effect
hebben op de progressie van atherosclerose, gemeten middels de CIMT bij patiënten met
coronairlijden. Om het effect van een langdurige behandeling met een hoge dosering statines op het
cardiovasculair risico en de progressie van de CIMT bij CoA patiënten te evalueren, hebben we een
multi center, open label, dubbel blind, prospectief en gerandomiseerd onderzoek opgezet. De
rationale en het ontwerp van deze studie is beschreven in hoofdstuk 13. Dit hoofdstuk beschrijft het
ontwerp van de trial waarin 160 CoA patiënten uit 6 academische centra in Nederland
gerandomiseerd werden voor het gebruik van 80 mg Atorvastatine, een cholesterol verlager, of geen
cholesterolverlagende therapie gedurende een periode van 3 jaar. De primaire uitkomstmaat was
het effect van statine therapie op de progressie van de CIMT gedurende follow up. Secundaire
uitkomst maten waren het voorkomen van cardiovasculaire events, de bloeddruk (gemeten middels
een 24h meting) en cholesterol waarden. Hoofdstuk 14 demonstreert de resultaten van deze eerste
gerandomiseerde multi center studie. Behandeling met een hoge dosering statines had geen effect
op de progressie van de CIMT noch op de cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit, ondanks een
significante verlaging van het totale cholesterol en LDL cholesterol. Hypertensie was de belangrijkste



determinant voor de verandering van de CIMT gedurende follow up. Deze resultaten zijn van groot
klinisch belang voor de behandeling van CoA patiënten, aangezien intensieve bloeddruk verlaging
belangrijker lijkt dan behandeling met statines.
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