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ENGlISH SUMMARy

In patients presenting with a ST-segment elevated myocardial infarction (STEMI) 
reperfusion therapy should be initiated without delay. Patients are immediately transported 
to the catheterization laboratory to start primary percutaneous coronary intervention 
(PCI).  Primary PCI is directed at removal of  the occlusive thrombus and  restoration of   
epicardial flow using  implantation of  a coronary stent. Nowadays, more than ninety-
five percent of  the admitted STEMI patients, not presenting with shock,  survive the 
initial phase of  myocardial infarction.  This thesis addresses the possible complications 
that survivors of  STEMI are faced with, ranging from radiation exposure, bleeding and 
thrombo-embolic events to ventricular arrhythmias and adverse left ventricular (LV) 
remodeling. In the last part of  the thesis studies are presented that investigate the effects 
of  intracoronary BMMC therapy as an adjunctive therapy to improve STEMI outcomes. 

Part 2 Complications and radiation exposure  

The radiation exposure during fluoroscopy-guided procedures such as coronary 
angiography became a topic of  concern as the number of  procedures increased 
during the years. Contradictory results were reported on the radiation exposure of  
patients from procedures performed by the radial route. In chapter 1, we analyzed 
data on the exposure from 3,973 PCI and CAG procedures and compared radiation 
exposure (dose-area product in Gy·cm2) in procedures performed via the femoral 
route to procedures performed via the radial route. The study demonstrated that after 
correction for the complexity of  the procedures, radial access route does not lead to 
higher radiation exposure. In chapter 2, we confirmed these results in a large cohort of  
20 669 procedures from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry 
(SCAAR). Moreover, we demonstrated that high body mass index, history of  coronary 
artery bypass graft surgery, number of  treated lesions and treatment of  chronic total 
occlusions were associated with the highest patient radiation exposure. In chapter 3, 
we performed a systematic review on the occurrence of  clinically silent cerebral infarcts 
during invasive cardiac procedures or during the course of  cardiovascular diseases such 
as atrial fibrillation or left ventricular thrombus formation. In patients that underwent 
PCI the frequency of  silent cerebral infarcts was reported to range from 2% up to 
even 35% in some studies. These silent cerebral infarcts are associated with the risk of  
future stroke, cognitive decline, and dementia. Given the high incidence after invasive 
procedures, further research assess ing the prognostic implications of  these lesions, 
as well as their possible prevention or management, are warranted. In chapter 4, the 
prognostic value of  access site bleeding and non-access-site bleeding for 1 year mortality, 
recurrent myocardial infarction, stent thrombosis, and stroke was investigated in 2,002 
STEMI patients undergoing primary percutaneous coronary intervention. Non-access 
site bleeding was significantly associated with 1-year mortality and stent thrombosis. 
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Interestingly, we did not found such relation with clinical outcome for the access site 
bleedings.

Part 3 Natural course and left ventricular remodeling

After patient survives the acute event of  myocardial infarction, adequate infarct healing is 
pivotal for preservation of  LV function. Monocytes are critical mediators of  this healing 
process and are therefore considered as an interesting target for therapeutic interventions 
to improve myocardial repair. 

In chapter 5, we performed detailed histological analyses of  clinical autopsy materials 
to gain insights into the systemic monocyte response following acute myocardial 
infarction in patients.  This study showed a unique spatiotemporal pattern of  monocyte 
accumulation in the human myocardium following acute myocardial infarction that 
coincides with a marked depletion of  monocytes from the spleen, suggesting that the 
human spleen contains an important reservoir function for monocytes. Future studies are 
needed to increase knowledge on the dynamics of  monocyte subsets in the myocardium 
and to increase understanding of  the mechanisms that control monocyte recruitment 
following AMI in patients. 

Life-threatening ventricular arrhythmias are observed in the acute phase of  myocardial 
infarction, often necessitating immediate defibrillation at first presentation of  AMI 
patients in the out-of-hospital setting. In the more chronic phase of  myocardial infarction 
the complex interaction of  myocardial ischemia, necrosis, healing and scar formation, 
provides a tissue substrate to the onset of  late ventricular arrhythmias. This rim of  tissue 
around the infarct core is referred  as the penumbra, similar to patients with a cerebral 
vascular event. In chapter 6, we hypothesized that a larger proportion of  penumbra as 
visualized by CMR provides more suitable conditions for arrhythmogenesis.  Indeed, we 
observed that patients with myocardial enhancement consisting of  larger proportions 
of  penumbra showed more often ventricular arrhythmias. Another feared complication 
of  acute myocardial infarction is left ventricular thrombus formation.  In chapter 7, we 
describe the pathogenesis, the incidence and the associated risk factors of  left ventricular 
thrombus formation. In chapter 8, we demonstrate that LV thrombus formation occurs 
in a substantial amount of  patients after percutaneous coronary treated myocardial 
infarction, especially in larger infarct sizes. Compared to cardiac magnetic resonance 
imaging, routine transthoracic echocardiography had a low sensitivity for the detection 
of  LV thrombi, with a large interobserver variation. 

In chapter 9, we demonstrate that myocardial remodeling is a long-term process  
continuing up to 24 months post-PCI in AMI patients.  Patients with LVEF long 
term detoriation are characterized by an increase in end systolic volume and less wall 
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thickening in the remote zones. Patients with LVEF improvement exhibit an increase 
in left ventricular wall thickening both in the infarct as well as in the remote zones. In 
chapter 10, we hypothesized that these improvements in LVEF as measured with CMR 
are accompanied by the disappearance of  pathological Q-waves on the electrocardiogram. 
Indeed, in patients with Q-wave regression we demonstrated improvement of  left 
ventricular ejection fraction (LVEF), infarct size, and left ventricular dimensions as 
compared to patients without or with persistent pathological Q waves. 

Part 4 Intracoronary bone marrow cell therapy 

In part 3 we assess intracoronary bone marrow cell therapy after acute myocardial 
infarction to attenuate adverse remodeling. In chapter 11, we report the long term 
outcomes of  the randomized controlled HEBE trial, The HEBE trial was a multicentre, 
randomised,

open trial with blinded evaluation of  endpoints. Two hundred patients with first 
STEMI treated with primary PCI were randomly assigned in a 1:1:1 ratio to either 
intracoronary infusion of  autologous mononuclear BMMCs (n=69), intracoronary 
infusion of  peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (n=66) or standard therapy 
(without placebo infusion) (n=65). We demonstrated that increase in LV end diastolic 
volume was lower in patients treated with BMMC.  Moreover, we confirmed the safety 
of  intracoronary BMMC therapy. In chapter 12, we put these results into perspective, 
by performing a systematic review to evaluate the effect of  intracoronary injection of  
BMMC after AMI by performing a meta-analysis of  randomized controlled trials. We 
concluded that intracoronary BMMC treatment leads to a moderate improvement of  
LVEF and reduction of  LVESV at 6 months that sustained at 12 months follow-up, 
without a clear significant effect on LVEDV, or infarct size. Furthermore, we found that 
intracoronary cell therapy is significantly associated with a reduction in recurrent AMI 
and readmission for heart failure, unstable angina or chest pain. This conclusion was in 
line with a previously published meta-analysis. However, this meta-analysis omitted the 
three largest randomized controlled trials on BMMC’s performed at that moment. We 
commented to this meta-analysis in chapter 13. Finally, based on more detailed analyses 
from the individual trials, certain subgroups seem to have more benefit intracoronary 
cell therapy. Therefore, in chapter 14, we assessed the effects of  intracoronary BMC in 
various subgroups of  STEMI patients based on pooled patient data. In this collaborative 
analysis, we found that younger patients and patients with a more severely depressed 
LVEF at baseline derived most benefit from this adjunctive therapy.
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Future perspectives

In cardiovascular medicine the adage “primum non nocere” is highly relevant, given 
the vast amount of  invasive and high-risk procedures in often critically ill patients. The 
therapeutic armamentarium available to the cardiologist treating STEMI patients is 
growing at large pace, helping to improve survival and quality of  life. This compels the 
constant re-evaluation of  procedures performed and their potential complications. It is 
only by keeping this constantly in mind that we will make true progress for our patients. 

Nowadays the perspective for STEMI patients is much better than it was some decades 
ago with relatively low rates of  mortality. The use of  CMR in STEMI patients will enable 
us to characterize the disease process after the acute event on a more individualized base 
and take the right precautions in the right patients at the right point in time. 

Unfortunately, there is still a considerable disease burden in a large fraction of  STEMI 
patients, showing severely depressed LV function on the long term. It is for this group of  
patients that we should continue our search for methods to regenerate myocardial tissue 
and hopefully be able to provide a true solution and combat the disabling consequences 
of  adverse remodeling after PCI-treated STEMI.
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NEDERlANDSE SAMENVATTING

Patiënten die opgenomen worden met een myocardinfarct, waarbij het elektrocardiogram 
(ECG) ST-segment elevaties vertoont,  dienen zo snel mogelijk een reperfusie behandeling 
te krijgen. Zij worden direct naar de angiografie kamer verplaatst om daar een zogeheten 
primaire percutane coronaire interventie (PCI) te ondergaan.  Bij PCI wordt een stent 
in het bloedvat geplaatst zodat de achterliggende hartspier weer van bloed voorzien 
wordt. Op dit ogenblik overleeft meer dan 95% van alle patiënten de eerste acute fase 
van het myocardinfarct, vooropgesteld dat zij niet in shock het ziekenhuis bereiken.  Dit 
proefschrift behandelt de complicaties die kunnen optreden na de eerste acute fase van 
het myocardinfarct: variërend van blootstelling aan ioniserende straling,  bloedingen en 
trombo-embolische gebeurtenissen, ventriculaire ritmestoornissen en ongunstig herstel 
van de linker ventrikel functie. Tenslotte hebben wij onderzocht of  intracoronaire infusie 
van autologe mononucleaire beenmergcellen na een myocardinfarct bijdraagt aan een 
beter herstel na een acuut myocardinfarct. 

Deel 2  Complicaties en stralingsdoses

De afgelopen jaren is er een toenemende blootstelling aan röntgenstraling voor patiënten, 
omdat het aantal coronaire angiografieën stijgt. Vroeger was de standaard toegangsweg 
voor het coronairangiogram (CAG) en de PCI de slagader in de lies. Tegenwoordig wordt 
steeds vaker de radiale slagader in de pols gebruikt als toegangsroute.  De verschillende 
studies naar het verschil in stralendosis bij een PCI of  CAG via de radiale slagader of  de 
slagader in de lies spreken elkaar tegen.  

In hoofdstuk 1 hebben we bij 3973 PCI en CAG ingrepen onderzocht of  de hoeveelheid 
straling voor de patiënt, uitgedrukt als Gy.cm2, verschilde tussen procedures verricht via 
de liesslagader en de polsslagader. Het bleek dat, mits gecorrigeerd voor de complexiteit 
van de ingreep, er geen verschil bestond  ten aanzien van de ontvangen hoeveelheid 
röntgenstraling. 

In hoofdstuk 2 konden we dit resultaat bevestigen in een veel grotere studie van 
20669 ingrepen, vastgelegd door de Zweedse Coronaire Angiografie en Angioplastiek 
Registratie (SCAAR).  Tevens bleek het dat patiënten vooral aan een hoge röntgendosis 
blootgesteld werden als ze een hoge body massa index hadden, een voorgeschiedenis 
hadden van chirurgie van de kransslagaderen, of  veel vernauwingen hadden en wanneer 
zij behandeld werden voor een chronische totale afsluiting van de coronair vaten.

In hoofdstuk 3 hebben we systematisch literatuuronderzoek gedaan naar het voorkomen 
van “stille” herseninfarcten tijdens PCI en CAG procedures of  in het beloop van 
cardiovasculaire ziekten als boezemfibrilleren en linker ventrikel trombus in de linker 
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ventrikel. De beschreven incidentie van stille herseninfarcten bij PCI, bleek te variëren 
van slechts 2% tot maar liefst 35% in sommige onderzoeken. Dergelijke patiënten lopen 
het risico dat zij een beroerte krijgen, de hersenfunctie verstoord raakt of  dementie 
optreedt. Gezien het frequente optreden, is het van belang om  te onderzoeken wat het 
optreden van een stil herseninfarct betekent voor de uiteindelijke prognose van de patiënt 
en hoe dit voorkomen kan worden.

In hoofdstuk 4 onderzochten wij in 2002 patiënten die een CAG of  PCI ondergingen 
vanwege een STEMI, of  het optreden van een bloeding, al dan niet bij de arteriële  
aanprikplaats van de CAG, geassocieerd is met sterfte, het optreden van een nieuw 
myocardinfarct, in-stent trombose of  een beroerte. Er bleek een significant verband 
tussen het optreden van bloedingen en de sterfte binnen 1 jaar en in stent-trombose. 

Bloedingen gerelateerd aan de arteriële aanprikplaats bleken niet geassocieerd met sterfte 
of  een recidief  van ischemische klinische gebeurtenissen.  

Deel 3 Natuurlijk beloop en herstel van de linker kamer functie

Na een acuut myocardinfarct is een goed herstel van het infarct gebied nodig om 
verslechtering van  de  pompfunctie van het hart te voorkomen. Monocyten blijken een 
belangrijke functie te hebben bij deze infarct-genezing. Monocyten vormen daarom een 
belangrijk doelwit bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën gericht op een beter herstel 
van de hartspier.

In hoofdstuk 5 hebben wij door middel van histologische analyse van materiaal, dat 
bij obductie verkregen was, onderzocht hoe de monocyten respons is na een acuut 
myocardinfarct. Er bleek een typisch patroon te bestaan over de tijd. Monocyten hopen 
zich op in het infarct gebied, terwijl tegelijkertijd het aantal monocyten in de milt sterk 
afneemt.

Dit patroon suggereert dat bij de mens, de milt een belangrijk reservoir vormt voor 
monocyten. Toekomstige studies zullen uit moeten wijzen hoe de dynamiek van instroom 
van monocyten naar de hartspier bij een infarct precies verloopt, welke mechanismen 
hier aan ten grondslag liggen en welke opties er zijn voor therapeutische toepassing.

In de acute fase van het myocardinfarct komen levensbedreigende ventriculaire 
ritmestoornissen voor. Defibrillatie, ook buiten het ziekenhuis, is dan onmiddellijk 
geboden. Later, in de chronische fase kunnen  ook “late” stoornissen van het kamerritme 
optreden. Deze zijn het gevolg van een complexe interactie tussen myocard ischemie, 
necrose, infarct genezing en littekenvorming van de aangedane hartspier. Centraal in 
het infarct gebied is het weefsel necrotisch, daaromheen bevindt zich een schil van 
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deels gezond , deels beschadigd weefsel: de zogeheten penumbra of  schemerzone. In 
hoofdstuk 6 onderzochten wij met hulp van magnetic resonance imaging (MRI) van het 
hart, of  er een verband is tussen de omvang van de schemerzone en het optreden van 
ventriculaire ritmestoornissen van het hart. Inderdaad bleek dat ritmestoornissen vaker 
voorkwamen bij patiënten met een groter penumbra. 

Een andere gevreesde complicatie na het myocardinfarct is de vorming van een 
bloedstolsel in de linker ventrikel. In hoofdstuk 7 beschrijven wij de pathogenese, de 
incidentie en de risicofactoren op de vorming van een linker ventrikel trombus. In 
hoofdstuk 8 tonen wij aan dat in een substantieel deel van de STEMI patiënten met een 
PCI behandeling een linker ventrikel trombus voorkomt, vooral als het patiënten met 
een groot hartinfarct betreft. Deze trombi in de linker ventrikel (LV) laten zich het beste 
met de MRI aantonen. De echocardiografie, die als routine onderzoek ingezet wordt, 
heeft een lagere gevoeligheid dan MRI voor de detectie van linker ventrikel thrombi met 
een grote zogeheten inter-observer variabiliteit.    

Hoofdstuk 9 gaat over het herstel van de linker kamer functie na een myocardinfarct. We 
toonden aan dat deze zogenaamde  “remodelering” van de linker ventrikel een proces 
is dat zich over een periode van wel 2 jaar uitstrekt. Patiënten die op de lange duur een 
achteruitgang van de pompfunctie van het hart ontwikkelen tonen een achteruitgang  
van de LV eind-systolische volumina (LVESV) en minder wandverdikking in zowel 
de infarct-gebied  als in het niet geïnfarceerde aanliggende gebied. In hoofdstuk 10 
veronderstelden wij dat deze verbetering van de pompfunctie van het hart, gemeten als 
linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) met de MRI, gepaard gaat met het verdwijnen van 
de pathologische Q golven op het ECG. Inderdaad zagen wij dat in patiënten bij wie de 
Q golven verdwenen, de LVEF verbeterde, het infarct gebied afnam en de afmetingen 
van de linker ventrikel verbeterden in vergelijking met de patiënten bij wie de Q golven 
persisteerden.

Deel 4 Intracoronaire infusie van beenmergcellen

In deel 3 analyseerde wij de intracoronaire infusie van autologe mononucleaire 
beenmergcellen na het acute myocardinfarct om ongunstige remodelering van de linker 
ventrikel tegen te gaan. In hoofdstuk 11 rapporteren wij de lange termijn resultaten 
van de HEBE studie.  De HEBE studie betreft een gerandomiseerde, multicenter 
studie met geblindeerde evaluatie van de eindpunten. Tweehonderd patiënten met een 
eerste acuut myocardinfarct behandeld middels percutane coronaire interventie (PCI) 
werden gerandomiseerd in een 1:1:1 ratio naar: (1) intracoronaire infusie van autologe 
mononucleaire beenmergcellen (2) intracoronaire infusie van perifere mononucleaire 
bloedcellen en (3) standaard behandeling (controle, zonder placebo infusie). Wij toonden 
aan dat de toename in eind-diastolisch volume kleiner was bij patiënten die behandeld 
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werden met intracoronaire infusie van autologe mononucleaire beenmergcellen. Tevens 
laten onze resultaten zien dat deze behandeling veilig is. In hoofdstuk 12, zetten wij de 
resultaten van de HEBE studie in perspectief  door een systematische review te verrichten 
naar de effecten van intracoronaire infusie van autologe mononucleaire beenmergcellen. 
We concludeerden dat intracoronaire infusie van beenmergcellen leidt tot een kleine 
verbetering in LVEF, en vermindering van LVESV op korte termijn, maar dat dit effect 
ook aanhoudt een jaar na inclusie. Er was geen effect van deze behandeling op infarct 
grootte of  LV end-diastolische volumina. We toonden ook aan dat intracoronaire 
infusie van beenmergcellen het optreden van recidief  myocardinfarcten vermindert, 
evenals klinische opnames voor hartfalen, instabiele angina pectoris en pijn op de borst. 
Deze conclusie kwam overeen met een eerder gepubliceerde meta-analyse. Echter 
deze meta-analyse miste de inclusie van 3 grote gerandomiseerde klinische studies. We 
becommentarieerden deze meta-analyse in hoofdstuk 13.  Ten slotte was de hypothese 
dat bepaalde subgroepen van patiënten meer baat zouden hebben bij intracoronaire 
infusie van beenmergcellen. In hoofdstuk 14, onderzochten wij daarom de effecten van 
deze behandeling bij verschillende patiëntengroepen met een ST-elevaties myocardinfarct 
in een samengestelde groep van patiënten die wereldwijd behandeld werden met 
intracoronaire infusie  in onderzoeksverband. In deze zogeheten patient pooled analyse,  
toonden wij aan dat jongere patiënten en patiënten met een verminderde LVEF functie 
als uitgangssituatie, meer baat hadden bij intracoronaire infusie als toegevoegde 
behandeling bij PCI voor STEMI.   

Toekomst perspectieven

In de cardiovasculaire geneeskunde is het adagium “primum non nocere” oftewel 
“vooraleerst niet schaden” zeer relevant gezien het groot aantal invasieve en risicovolle 
ingrepen bij vaak ernstig zieke patiënten. Het aantal beschikbare behandelingsmethoden 
voor patiënten met een acuut hartinfarct groeit snel met een dalende sterfte en een 
stijgende kwaliteit van leven als gevolg. Dit noodzaakt ons tot continue evaluatie van 
deze behandelingsmethoden, inclusief  potentiele complicaties. Alleen op deze manier 
kunnen we echte toegevoegde waarde bieden aan patiënten met een acuut hartinfarct. 

Tegenwoordig is het vooruitzicht voor patiënten met een hartinfarct veel beter dan enkele 
decennia geleden met nu relatief  lage sterftegevallen. Het gebruik van cardiale MRI 
maakt het mogelijk om het ziekteproces van het acute hartinfarct nog beter in beeld te 
brengen. Dit stelt ons in staat om op een individuele basis op het juiste moment de juiste 
verrichtingen te doen zodat de schade van het hartinfarct zoveel mogelijk  beperkt blijft.

In dit proefschrift laten wij zien dat het remodeling proces van de linker kamer na de 
acute fase van het infarct niet beperkt is tot een aantal maanden, maar dit dynamische 
proces zeker 2 jaar duurt en wellicht nog langer. Het is vooralsnog onbekend welke 
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factoren van belang waarom bij de ene helft van de patiënten de kamerfunctie achteruit 
gaat en bij de ander helft een verder herstel optreedt, niet alleen in het infarctgebied, 
maar ook in de aangrenzende, niet geïnfarceerde gebieden. Helaas is er ondanks het 
verder verbeteren van de behandeling toch nog steeds een belangrijke ziektelast in 
patiënten met een doorgemaakt hartinfarct, met op de langere termijn een achteruitgang 
van de linkerkamerfunctie. Voor toekomstig onderzoek zal  het focus van ons onderzoek 
moeten blijven richten op regeneratie van hartspierweefsel om  de ernstige gevolgen van 
negatieve remodelering van de linker kamer na het acute hartinfarct tegen te gaan. 


