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199SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES

SUMMARY AND FUTURE DIRECTIONS

Dual-therapy stent technology for patients with coronary artery disease: 
A great catch?
The field of interventional cardiovascular medicine is in continuous evolution.1,2 
New coronary devices are developed to overcome adverse clinical outcomes after 
percutaneous coronary interventions such as myocardial infarction (MI) caused by stent 
thrombosis (ST) or in-stent restenosis (Figure 1).3,4 This thesis investigates the possible 
advantages of a novel bio-engineered stent, the COMBO stent. The first chapter beholds 
the general introduction and outline of this thesis.

Part I One year results of the bio-engineered COMBO stent
The COMBO stent is the first and only coronary stent that combines a sirolimus-eluting 
(anti-restenotic) layer with an anti-CD34+ antibody (pro-healing anti-thrombotic) layer. 
This device has been on the European market since 2013 after the first-in-man study 
reported acceptable clinical outcomes. The Academic Medical Center – University of 
Amsterdam initiated a large, prospective, multicentre, European, all-comers registry, to 
assess the clinical outcomes of this novel stent in daily clinical routine.

Chapter 1 entitled ‘One-year results of the REMEDEE Registry; Clinical outcomes after 
deployment of the abluminal sirolimus-coated bioengineered stent in a multicentre, 
prospective, all-comers registry’ shows the primary results of the REMEDEE Registry. 
One thousand patients, with attempted COMBO stent placement were enrolled in the 
registry. Target lesion failure (TLF), a well-known and often used composite endpoint 
in interventional cardiology trials, consists of cardiac death, target vessel MI and target 
lesion revascularization. The primary endpoint for the registry was TLF at one year 
follow-up and occurred in 5.7% of patients. Secondary endpoint definite or probable 
stent thrombosis was observed in 0.6% of patients, and remarkably all stent thrombosis 
cases were before 9 days post-implantation. These results are excellent for an all-comers 
patient population.

Chapter 2 evaluates the one-year clinical outcomes in patients with insulin-treated 
diabetes mellitus and non-insulin-treated diabetes mellitus compared to non-diabetics 
after deployment of the bio-engineered COMBO stent. It is known that diabetic 
patients have higher risk of in-stent restenosis and are more likely to experience cardiac 
death or target-vessel MI. With the COMBO stent it is hypothesized that with a rapid 
endothelialisation, and more importantly, with normal endothelial tissue, lower rates 
of adverse events might be expected. We found that patients with insulin-treated 
diabetes mellitus (DM) have significantly higher event rates, compared with non-insulin 
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201SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES

treated DM patients and patients without DM. Therefore, future stent technologies 
and treatment options should specifically be aimed at improving clinical outcomes of 
patients with insulin-treated DM and coronary artery disease (CAD).

The evaluation of clinical outcomes after COMBO stent treatment in patients presenting 
with acute coronary syndrome (ACS) is described in Chapter 3. Patients presenting 
with ACS are at higher risk of ST, tv-MI, target lesion revascularization (TLR) and cardiac 
death compared with patients with stable angina (SA). It is hypothesized that the pro-
healing technology of the COMBO stent could especially benefit ACS patients, reducing 
the higher complication rate of stent thrombosis. We found a numerically higher but 
not statistically higher event rate in patients treated with COMBO stent presenting with 
ACS compared with SA patients. When we further looked at the different presentations 
within the ACS group (ST-segment elevated MI, STEMI, non-ST segment elevated MI, 
NSTEMI, and unstable angina, UA) we found that STEMI patients have a high risk of 
adverse events in the first 30 days after stent implantation, NSTEMI patients have a 
‘catch-up’ of adverse events around 6 months post-PCI and patients with UA have an 
overall low event rate. Overall low stent thrombosis rates are observed, supporting the 
safety of the COMBO stent in ACS patients.

In the brief report of Chapter 4 we look at patients with early discontinuation of dual 
antiplatelet therapy (DAPT) after treatment with the COMBO stent from the REMEDEE 
registry. While DAPT prescription was advised to follow local (European) guidelines, 
in some patients early DAPT cessation was noted. Although numbers were small, no 
adverse events were seen in patients with early DAPT discontinuation. Important to 
note is that the safety of early discontinuation of DAPT after COMBO stent can only be 
proven by sufficiently powered randomized controlled trials (RCT).

The MASCOT registry is a global registry in 61 sites with over 2600 patients treated with 
COMBO stent. Chapter 5 is the result of an international collaboration, the COMBO 
collaboration between the Icahn School of Medicine at Mount Sinai and the Academic  
Medical Center (AMC) – University of Amsterdam. In a pooled patient level analysis of 
the REMEDEE registry and MASCOT registry we report one year clinical outcomes in 
more than 3600 all-comers patients treated with COMBO stent, with overall low event 
rates.

Part II Long-term results after placement of the bio-engineered COMBO 
stent
Although most stent trials present one-year clinical outcomes as primary result, longer 
follow-up of patients treated with new stent techniques should be evaluated. Late 
complications will only be noticeable when follow-up is extended beyond one year.5 
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202 SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES

Therefore, we extended the follow-up duration of the patients in the REMEDEE registry, 
and follow-up will be obtained up to 5 years post-stent placement. In this part of the 
thesis long-term results are presented and discussed.

In Chapter 6 the two-year clinical outcomes of REMEDEE Registry patients are evaluated. 
Patients were contacted at 2 years follow-up, either by visit to the outpatient clinic or 
telephone contact. Clinical events were collected and adjudicated by an independent 
clinical event committee (CEC). Adverse event rates remained low, with only 1 more 
stent thrombosis case (0.1%).

Three-year clinical outcomes are presented in Chapter 7. Patients treated with the 
COMBO stent have a 10.7% TLF event rate at 3 year follow-up, consisting of 4.1% cardiac 
death, 2.0% target vessel MI and 7.1% TLR rate. Results are similar to other newer 
generation DES, although it must be stated that not much literature is found on clinical 
all-comers trials that extend their follow-up duration up to 3 years. Therefore we stress 
the importance for longer follow-up in stent trials to truly assess and compare clinical 
results of new stent techniques.

Part III Comparison of the bio-engineered COMBO stent with other drug-
eluting stents
The main limitation of the investigator-initiated REMEDEE Registry is that it has a 
single-arm registry design. Though we can accurately assess the performance of bio-
engineered COMBO stent, we cannot directly compare clinical outcomes with other 
DES clinical outcomes trials, due to differences in patient characteristics, lesion and 
procedural characteristics. To generate a valid comparison between different stent 
types we use statistical methods to compare stent results from different trials in this 
part of the thesis.6

In Chapter 8 we used propensity-score matched analysis based on 13 baseline 
characteristics to compare clinical outcomes after percutaneous coronary intervention 
with the COMBO stent versus Resolute Integrity stent and Promus Element stent in a 
balanced cohort. The DUTCH PEERS trial is a prospective, investigator-initiated, Dutch 
all-comers RCT comparing clinical outcomes after Resolute Integrity and Promus 
Element stents. Both stents were equally safe and effective in treating CAD.7 Therefore we 
combined both stent types and compared outcomes with COMBO stent. No significant 
differences were found between clinical outcomes at two year after treatment with 
COMBO and Resolute Integrity/Promus Element stents.
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203SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES

The research letter in Chapter 9 explores the possible differences in one-year clinical 
performance of COMBO stent versus Xience stent in all-comers patients with coronary 
artery disease using the same propensity score matching strategy as in the previous 
chapter. All-comers patients treated with Xience stent from the prospective, AMC-
initiated, all-comers AIDA RCT were matched with patients from the REMEDEE Registry. 
Similar event rates were observed at one year follow-up.

CONCLUDING REMARKS AND FUTURE PERSPECTIVES

Concluding remarks
In Chapter 10 we provide an overview of all pre-clinical and clinical trials with COMBO 
stent in a review article. The HARMONEE trial8 compared clinical outcomes and healthy 
strut coverage assessed by optical coherence tomography after Xience or COMBO stent. 
The study was underpowered to accurately detect differences in clinical outcomes (with 
an assumed event rate at one-year follow-up of 9% and an observed event rate of 4%).  
However, the OCT findings showed superior endothelial coverage in COMBO stent 
(Figure 2).

The REDUCE trial9, a RCT  randomizing ACS patients treated with COMBO stent to 3 
versus 12 months of DAPT showed non-inferiority of 3 months of DAPT with regards 
to a combined endpoint of bleeding (BARC II, III and V) and ischemic (cardiac death, MI, 
stroke, ST or TVR) endpoints.

Figure 2. Representative image of tissue coverage on optical coherence tomography at one 
year follow-up in patients treated with A. COMBO stent and B. Xience stent. Image taken from 
TCT 2017 presentation by dr. Krucoff.
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A randomized trial, SORT OUT X (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03216733), is currently 
recruiting patients. SORT OUT X will compare clinical outcomes after COMBO stent and 
Orsiro stent. A total of 3140 patients will be enrolled and follow-up will be obtained up 
to 5 years post stent implantation. This trial is an example of how a stent trial should be 
designed and executed.

Overall there is robust evidence to conclude that the COMBO stent is safe and that it 
has shown good clinical results in all-comers patients. Although the true value of the 
stent may lie in the promise of rapid endothelialization, and to prove this more studies 
evaluating safety of short DAPT in patients with expected DAPT cessation are needed. 
New stent trials that investigate safety and efficacy of short DAPT in stents, that are 
designed for short DAPT, would be of added value.

Future perspectives
In the ever evolving field of interventional cardiology, what can one expect next? 
The focus of new devices will be aimed at reducing adverse events even further. The 
target will be to minimize the risk of stent thrombosis and restenosis to zero. Moreover, 
special focus will be given to patient groups with higher event rates, such as patients 
with (insulin-treated) DM or patients presenting with STEMI. The amphilimus-eluting 
Cre8 stent14 was specifically designed for DM patients, with a higher dose of –limus 
drug (in a reservoir in the stent) and polymer-free and will possibly allow for better 
outcomes in diabetic patients with promising first year results.15 Further investigation 
of very thin strut metallic DES (less thrombogenic), with biodegradable polymers will 
be the focus of new trials. Such devices are MiStent10, Supraflex stent11 and the above 
mentioned Orsiro.12 New types of bioresorbable scaffolds will be developed, either with 
magnesium or with different platforms, thinner struts, as anticipated ‘second generation’ 
bioabsorbable scaffolds.13

If we speculate what could be achieved in the far future, it would seem that a 3D 
reconstructed coronary artery with the stenosis produced with a very low dose radiation 
during catheterization (using 3D QCA), linked to a 3D printer, could allow for precise 
tailor made stent design and printing. Stents with specific side branch openings for side 
branches (minimizing overhanging struts) could be printed. Also patient characteristics 
could be taken into account, such as higher dose of –limus drug for ITDM patients. This 
could possibly be a great new development for the far future. If advances are made in 
bioresorbable stent platforms and 3D printing, then a 3d printed resorbable stent with 
added feature of an anti-CD34+ antibody layer, to stimulate early endothelial coverage, 
might just be the perfect catch.
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SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Duale-therapie stent technologie voor patiënten met coronarialijden: 
Een goede vangst?
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de interventiecardiologie zijn continue 
in beweging.1,2 Nieuwe coronaire stents worden ontwikkeld om nadelige klinische 
uitkomsten te verminderen zoals myocardinfarct (MI) veroorzaakt door stenttrombose 
(ST) of restenose in de stent (Figuur 1).3,4 Dit proefschrift is opgezet om de mogelijke 
voordelen van een nieuwe biotechnologische stent, de COMBO-stent, te onderzoeken. 
Het eerste hoofdstuk behelst de algemene inleiding en toont de inhoud van dit 
proefschrift.

Deel I Een-jaars resultaten van de biotechnologische COMBO stent
De COMBO-stent is de eerste en enige coronaire stent die een medicijn-afgevend laagje 
(het medicijn is sirolimus), als anti-restenotische laag, combineert met een anti-CD34+ 
antilichaam antitrombotische laag (de zogenaamde “heling-bevorderend laagje”). 
Dit type stent is sinds 2013 op de Europese markt, nadat de eerste onderzoeken in 
mensen acceptabele klinische resultaten lieten zien. Het Academisch Medisch Centrum 
- Universiteit van Amsterdam heeft een grote, prospectieve, multicenter, Europese 
registratie geïnitieerd om inzicht te krijgen in de klinische uitkomsten van deze nieuwe 
stent in de dagelijkse klinische routine bij alle soorten patiënten (een zogenaamd “all-
comers” onderzoek).

Hoofdstuk 1 getiteld '1-jaars Resultaten van de REMEDEE-registry; Klinische uitkomsten 
na plaatsing van de abluminal met sirolimus beklede biotechnologische stent in 
een multicenter, prospectief, all-comers registry' toont de primaire resultaten van de 
REMEDEE-registry. Duizend patiënten, met een (poging tot) COMBO stent plaatsing 
werden geïncludeerd in deze registratie. Target lesion failure (TLF), een vaak gebruikt 
gecombineerd eindpunt in studies binnen de interventiecardiologie, bestaat uit cardiale 
sterfte, MI in het gestente vat en opnieuw revascularisatie van de gestente vernauwing. 
Het primaire eindpunt voor de registry was TLF na één jaar follow-up en trad op bij 
5,7% van de patiënten. Het secundaire eindpunt definitieve of zeer waarschijnlijk 
stenttrombose werd waargenomen bij 0,6% van de patiënten. Opmerkelijk was dat 
alle stenttrombosegevallen vóór 9 dagen na implantatie plaatsvonden (alleen vroege 
stenttrombose).

In Hoofdstuk 2 evalueren we klinische uitkomsten na één jaar bij patiënten met 
insuline-behandelde diabetes mellitus en niet-insuline behandelde diabetes mellitus 
in vergelijking met niet-diabetici na plaatsing van de biotechnologische COMBO-stent.
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Het is bekend dat patiënten met diabetes een hoger risico hebben op restenose van 
de stent en dat ze meer kans hebben op hartdood of MI in het gestente vat (tv-MI). 
De hypothese is dat met de COMBO-stent snelle endothelialisatie wordt bereikt maar 
wat nog belangrijker is dat het normaal endotheelweefsel zal vormen, waardoor een 
lager percentage van complicaties na stentplaatsing kan worden verwacht. Analyse 
van de data uit de registratie heeft laten zien dat patiënten met insuline-behandelde 
diabetes mellitus (DM) significant hogere incidentiepercentages hebben, vergeleken 
met niet-insuline behandelde DM-patiënten en patiënten zonder DM. Daarom moeten 
toekomstige stenttechnologieën en behandelingsopties specifiek gericht zijn op het 
verbeteren van klinische uitkomsten van patiënten met (insuline-behandelde) DM en 
coronaire hartziekte (CAD).

De evaluatie van klinische uitkomsten na COMBO-stentbehandeling bij patiënten 
met acuut coronair syndroom (ACS) is beschreven in Hoofdstuk 3. Patiënten met een 
ACS hebben een hoger risico op ST, tv-MI, herhaalde revascularisatie van het gestente 
gebied (TLR) en hartdood in vergelijking met patiënten met stabiele angina pectoris 
(SA). Er wordt verondersteld dat de heling-bevorderende technologie van de COMBO-
stent met name ten goede komt aan ACS-patiënten, waardoor de verhoogde kans op 
stenttrombose in deze patiënten wordt verminderd. We vonden een numeriek hogere 
maar niet statistisch hogere mate van TLF in patiënten, die behandeld zijn met COMBO-
stent en zich presenteren met ACS in vergelijking met SA-patiënten. De onderverdeling 
naar presentatie type binnen de ACS-groep (ST-segment verhoogd MI, STEMI, niet-
ST-segment verhoogd MI, NSTEMI en instabiele angina pectoris, IAP) liet zien dat 
STEMI-patiënten een hoog risico op complicaties hebben in de eerste 30 dagen na de 
implantatie van de stent. NSTEMI-patiënten toonden initieel minder complicaties dan 
patiënten die zich presenteerden met STEMI, maar bij langere vervolging nam het aantal 
complicaties in NSTEMI patiënten sneller toe. Patiënten met IAP hebben een algemeen 
lage incidentie van complicaties na percutane coronaire behandeling (PCI). De lage 
incidentie van stenttrombose ondersteunt de hypothese van goed veiligheidsprofiel 
van de COMBO-stent bij ACS-patiënten.

In Hoofdstuk 4 kijken we naar patiënten met vroege stopzetting van de dubbele 
antiplaatjes therapie (DAPT) na behandeling met de COMBO-stent uit het REMEDEE-
registry. Hoewel het studie protocol van de REMEDEE registratie voorschreef de 
Europese richtlijnen te volgen ten aanzien van duur, werd bij sommige patiënten DAPT 
vroegtijdig gestopt. Hoewel het aantal patiënten bij wie dit gebeurde klein is, werd er 
geen toename van complicaties waargenomen bij deze patiënten. Belangrijk om op te 
merken is dat de veiligheid van vroege stopzetting van DAPT na COMBO-stent alleen 
kan worden bewezen door voldoende gepowerd, gerandomiseerd klinische onderzoek 
met controlegroep (RCT).
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Het MASCOT-registry is een wereldwijde registratie met meer dan 2600 patiënten die 
worden behandeld met COMBO-stent in 61 verschillende ziekenhuizen. Hoofdstuk 5 is 
het resultaat van een internationale samenwerking, de COMBO Collaboration tussen de 
Icahn School of Medicine van het Mount Sinaï ziekenhuis en het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) - Universiteit van Amsterdam. In deze gecombineerde analyse van 
data van de REMEDEE registratie en de MASCOT registratie rapporteren we klinische 
resultaten op één jaar bij meer dan 3600 patiënten die behandeld zijn met COMBO-
stent. Op een jaar na stentplaatsing worden goede klinische uitkomsten gerapporteerd.

Deel II Langetermijn resultaten na plaatsing van de biotechnologische 
COMBO stent
Hoewel de meeste klinische stent trials resultaten van één jaar als primair eindpunt 
presenteren, is een langere follow-up van patiënten, die met een nieuwe stenttechnieken 
zijn behandeld, van groot belang. Late complicaties kunnen alleen worden opgemerkt 
als de klinische follow-up langer is dan een jaar.5 Daarom hebben we de follow-up-duur 
van de patiënten in het REMEDEE-registry verlengd en worden patiënten opgevolgd tot 
5 jaar na de plaatsing van de stent.

In Hoofdstuk 6 worden de klinische uitkomsten van REMEDEE Registry-patiënten na 
twee jaar geëvalueerd. Twee jaar na stentplaatsing werd contact opgenomen, danwel 
tijdens een bezoek aan de polikliniek danwel telefonisch. Indien er een complicatie 
was voorgekomen, werd informatie hierover verzameld en beoordeeld door een 
onafhankelijke klinische evenementencommissie (CEC). De klinische uitkomsten 
op twee jaar bleven goed, met slechts 0.1% toename van een van de belangrijkste 
eindpunten, stenttrombose.

Driejaars klinische uitkomsten van de REMEDEE registry worden gepresenteerd in 
Hoofdstuk 7. Patiënten, die worden behandeld met de COMBO-stent, hebben TLF op 2 
jaar in 10,7%. Dit bestaat uit 4,1% cardiale dood, 2,0 tv-MI en 7,1% TLR. De resultaten zijn 
vergelijkbaar met die van andere medicijn afgevende stents (DES) die van een nieuwere 
generaties zijn. Hoewel moet worden opgemerkt dat er niet veel literatuur bestaat 
over klinische onderzoeken met een follow-up duur van 3 jaar en langer. Daarom 
benadrukken we het belang van een langere follow-up bij stent trials om de klinische 
resultaten van nieuwe stenttechnieken beter te kunnen beoordelen en te vergelijken.
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Deel III Vergelijking van de biotechnologische COMBO stent met andere 
medicijn-afgevende stents
De belangrijkste beperking van de REMEDEE-registry is dat het een onderzoeksopzet is 
met slecht één behandelstrategie. Hoewel we de prestatie van een biotechnologische 
COMBO-stent nauwkeurig kunnen beoordelen, kunnen we de klinische uitkomsten 
niet een-op-een vergelijken met andere klinische stent trials. Patiëntkenmerken, laesie 
types en procedurele kenmerken kunnen in verschillende stent trials veel van elkaar 
verschillen waardoor eerlijke vergelijking van het klinisch eindpunt niet mogelijk is. Om 
een waardevolle vergelijking tussen verschillende stenttypen te maken, hebben we 
statistische methodes gebruikt om resultaten van verschillende stents uit diverse stent 
trials met elkaar te kunnen vergelijken in dit deel van het proefschrift.6

In Hoofdstuk 8 is de COMBO-stent vergeleken met de Resolute Integrity-stent en 
Promus Element-stent uit de DUTCH PEERS-studie aan de hand van propensity-
scores. De DUTCH PEERS-studie is een prospectieve grote Nederlandse, all-comers 
RCT waarin klinische resultaten werden vergeleken tussen Resolute Integrity- en 
Promus Element-stents. Beide stents in de DUTCH PEERS-studie waren even veilig 
en effectief in het behandelen van patiënten met CAD.7 Daarom hebben we beide 
stenttypen gecombineerd en deze  vergeleken met de uitkomsten na COMBO-stent. 
Bij de propensity-score vergelijking, is een score berekend op basis van 13 patiënt en 
procedure karakteristieken, om patiënten één op één aan elkaar te koppelen en om 
vervolgens de klinische uitkomsten van de stent evenwichtig te kunnen beoordelen. 
Er werden geen significante verschillen gevonden tussen klinische uitkomsten op twee 
jaar na de behandeling met COMBO of Resolute Integrity / Promus Element-stents.

De onderzoeksbrief in Hoofdstuk 9 onderzoekt mogelijke verschillen in de klinische 
uitkomsten tussen de COMBO en de Xience-stent bij all-comers patiënten met coronair 
vaatlijden met op dezelfde wijze als in het vorige hoofdstuk. All-comers patiënten die 
werden behandeld met Xience-stent in de prospectieve, AMC-geïnitieerde, all-comers 
AIDA gerandomiseerde studie werden vergeleken met patiënten die werden behandeld 
met de COMBO stent in de REMEDEE-registratie. Vergelijkbare klinische uitkomsten 
werden waargenomen na één jaar follow-up.

SLOTOPMERKINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Slotopmerkingen
In Hoofdstuk 10 geven we een overzicht van alle preklinische en klinische onderzoeken 
met COMBO-stent in een overzichtsartikel. De HARMONEE studie8 vergelijkt klinische 
uitkomsten en ‘gezonde strut bedekking’ beoordeeld met optische coherentie 
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210 SAMENVAT TING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

tomografie (OCT) na Xience of COMBO stentplaatsing. Het onderzoek had te weinig 
statistische kracht om verschillen in klinische uitkomsten nauwkeurig te detecteren 
(met een veronderstelde incidentie van het eindpunt na één jaar follow-up in 9% en 
een waargenomen voorkomen van het eindpunt  in 4% van de patiënten). De OCT-
bevindingen toonden echter superieure endotheliale bedekking na plaatsing van de 
COMBO-stent (Figuur 2).

Figuur 2. Representatieve afbeeldingen van weefselbedekking met optische coherentie 
tomografie op 1 jaar follow-up in patiënten die behandeld zijn met A. COMBO stent en B. 
Xience stent. Afbeelding afkomstig van TCT 2017 presentatie van dr. Krucoff.

De REDUCE studie9, een gerandomiseerde studie waarin ACS-patiënten behandeld 
met COMBO stent of drie maanden of 12 maanden met DAPT werden nabehandeld. 
De studie toonde non-inferioriteit aan voor 3 maanden DAPT nabehandeling met 
betrekking tot een gecombineerd eindpunt van bloeding (BARC II, III en V) en ischemie 
(cardiale sterfte, MI, beroerte, ST of TVR) eindpunten.

Een gerandomiseerde studie, de SORT OUT X, is momenteel patiënten aan het insluiten. 
SORT OUT X zal klinische uitkomsten vergelijken na COMBO-stent of Orsiro stent 
plaatsing. In totaal zullen 3140 patiënten worden ingesloten, en patiënten zullen vijf 
jaar worden vervolgd na de implantatie van de stent. Deze studie is een voorbeeld 
van hoe een goede stent-studie wordt ontworpen en uitgevoerd. In het geheel is er 
solide bewijs om te concluderen dat de COMBO-stent veilig is en dat dit goede klinische 
resultaten heeft opgeleverd bij all-comers patiënten. De toegevoegde waarde van 
de COMBO stent ligt in de belofte van snelle endothelialisatie. Om dit te bewijzen, 
zijn vervolg onderzoeken nodig die de veiligheid van korte DAPT bij patiënten met 
verwachte DAPT-beëindiging evalueren (door hoog bloedingsrisico, danwel geplande 
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operatie of triple therapie in verband met boezemfibrilleren). Nieuwe stent trials die 
de veiligheid en effectiviteit van korte DAPT onderzoeken in stents die zijn ontworpen 
voor korte DAPT, zouden van buitengewone toegevoegde waarde zijn.

Toekomstperspectieven
Wat kunnen we verwachten op het gebied van de steeds evoluerende 
interventiecardiologie? Het doel van nieuwe stents zal gericht zijn op het nog verder 
verminderen van de complicaties na stent plaatsing. Het risico op stenttrombose en 
restenose zal getracht worden verder omlaag te brengen. Er zal speciale aandacht worden 
besteed aan patiëntengroepen met hogere kans op complicaties, zoals patiënten met 
(met insuline behandelde) DM of patiënten met een STEMI. De amphilimus-afgevende 
Cre8 stent14 is specifiek ontworpen voor patiënten met DM. Deze stent heeft een 
hogere dosis van het-limus geneesmiddel, welke in een reservoir in de stent zit, en is 
polymeervrij. Deze stent laat tot nu toe veelbelovende een-jaarsresultaten zien.15 Verder 
onderzoek zal zich richten op stents van zeer dun metaal en stents die zijn vervaardigd 
met biologisch-afbreekbare polymeren. Een aantal voorbeelden van deze nieuwe stents 
zijn de MiStent10, de Supraflex stent11 en de reeds eerder genoemde Orsiro12. Nieuwe 
soorten zelfoplosbare scaffolds zullen worden ontwikkeld, hetzij met magnesium 
of met nieuwe stentplatforms met dunnere struts, zoals de reeds verwachte 'tweede 
generatie' zelfoplosbare scaffolds.13

Als we speculeren wat er in de verre toekomst zou kunnen worden bereikt, zou het 
kunnen dat er 3D geprinte stents zouden kunnen worden gemaakt. Met een 3D 
gereconstrueerde kransslagader met stenose tijdens de catheterisatie (geproduceerd 
met een zeer lage stralingsdosis), welke gekoppeld is aan een 3D-printer, zou een 
nauwkeurig op maat gemaakte stent kunnen worden gemaakt. Er zouden openingen 
ter plaatste van de zijtakken worden gemaakt, zodat er geen stent struts voor de zijtak 
opening hangen. Ook zou er rekening kunnen worden gehouden met de kenmerken van 
de patiënt zodat bij patiënten, die behandeld worden met insuline voor hun diabetes, 
een relatief hogere dosis –limus op de stent zou kunnen worden aangebracht. Dit is 
uiteraard verre toekomst muziek. Als er vooruitgang wordt geboekt in de ontwikkeling 
van de resorbeerbare stentplatforms, dan is het mogelijk dat een op maat gemaakte/3D 
geprinte zelfoplosbare stent met toegevoegde anti-CD34+ antilichaam laag om snelle 
endotheliale bedekking te stimuleren, misschien wel de perfecte vangst is.

15291-kalkman-layout.indd   211 18/04/2018   18:00



212 SAMENVAT TING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

REFERENCES/REFERENTIES

1. Byrne, R. A. et al. State of the art : 40 years of percutaneous cardiac intervention. 
EuroIntervention 13, 621–624 (2017).

2. Byrne, R. A., Joner, M. & Kastrati, A. Clinical update Stent thrombosis and restenosis : what 
have we learned and where are we going ? The Andreas ¨ ntzig Lecture ESC 2014 Gru. Eur. 

Heart J. 36, 3320–3331 (2015).
3. Byrne, R. A., Stone, G. W., Ormiston, J. & Kastrati, A. Coronary balloon angioplasty , stents , and 

scaffolds. Lancet 390, 781–792 (2017).
4. Mennuni, M. G., Pagnotta, P. A. & Stafanini, G. G. Coronary Stents : The Impact of Technological 

Advances on Clinical Outcomes. Ann. Biomed. Eng. 44, 488–496 (2016).
5. Ali, Z. A. et al. Three-Year Outcomes With the AbsorbBioresorbable Scaffold Individual-

Patient-Data Meta-Analysis From the ABSORB Randomized Trials. Circulation 136, epud 
before print (2017).

6. Elze, M. C. et al. Comparison of Propensity Score Methods. J. Am. Coll. Cardiol. 69, 345–57 
(2017).

7. Birgelen, C. Von et al. Third-generation zotarolimus-eluting and everolimus-eluting stents 
in all-comer patients requiring a percutaneous coronary intervention ( DUTCH PEERS ): a 
randomised , single-blind , multicentre , non-inferiority trial. Lancet 383, 413–423 (2014).

8. Kong, D. F., Saito, S., Nakamura, S., Mehran, R. & Rowland, S. M. Rationale and design of 
the Japan-USA harmonized assessment by randomized , multicenter study of OrbusNEich 
â€TM s combo StEnt ( Japan-USA HARMONEE ): Assessment of a novel DES platform for 
percutaneous coronary revascularization in patients with ischemic coronary disease and 
non – ST-elevation acute coronary syndrome. Am. Heart J. 187, 112–121 (2017).

9. Camaro, C. et al. Randomized evaluation of short-term dual antiplatelet therapy in patients 
with acute coronary syndrome treated with the COMBO dual therapy stent : rationale and 
design of the REDUCE trial. Am. Heart J. 178, 37–44 (2016).

10. Tijssen, R. Y. G. et al. Expert Review of Medical Devices Evaluation of the MiStent sustained 
sirolimus eluting biodegradable polymer coated stent for the treatment of coronary artery 
disease : does uniform sustained abluminal drug release result in earlier strut coverage and 
bet. Expert Rev. Med. Devices 14, 325–334 (2017).

11. Lemos, P. A. et al. Clinical outcomes in 995 unselected real-world patients treated with an 
ultrathin biodegradable polymer-coated sirolimus-eluting stent : 12-month results from the 
FLEX Registry. BMJ Open 6, 1–9 (2016).

12. Iglesias, J. F. et al. Expert Review of Medical Devices Orsiro cobalt-chromium sirolimus-
eluting stent : present and future perspectives. Expert Rev. Med. Devices 14, 773–788 (2017).

13. Katagiri, Y., Stone, G. W., Onuma, Y. & Serruys, P. W. State of the art : the inception , advent and 
future of fully bioresorbable scaffolds. EuroIntervention 13, 734–750 (2017).

14. Romaguera, R. et al. Rationale and Study Design of the RESERVOIR Trial : A Randomized 
Trial Comparing Amphilimus-Eluting Stents Versus Everolimus-Eluting Stents With Durable 
Polymer in Patients With Diabetes Mellitus. Catheter. Cardiovasc. Interv. 85, E116–E122 (2015) 
(2015).

15291-kalkman-layout.indd   212 18/04/2018   18:00



213SAMENVAT TING EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

15. Godino, C. et al. Polymer-free amphilimus-eluting stent versus biodegradable polymer 
biolimus-eluting stent in patients with and without diabetes mellitus. Int. J. Cardiol. 245, 
69–76 (2017).

15291-kalkman-layout.indd   213 18/04/2018   18:00


