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Samenvatting g 

Hoofdstukk 1 is de introductie van dit proefschrift en bestaat uit drie delen: 
Deell  1, getiteld 'conventionele behandeling van angina pectoris', 

beschrijftt de verschillende definities van angina pectoris en geeft enig 
inzichtt in de epidemiologie van ischaemische hartziekten in Nederland. 
Ondankss alle inspanningen met betrekking tot primaire en secundaire 
preventiee van hart- en vaatziekten zijn zij nog steeds de belangrijkste 
oorzaakk van morbiditeit en mortaliteit in Nederland. In 2001 bijvoorbeeld 
wass 34% van alle doden het gevolg van ischaemische hartziekten. Tevens 
wordenn de verschillende conventionele behandelingen van stabiele angina 
pectoris,, te weten medicatie, PTCA en CABG, kort beschreven. 

Deell  2, geheten 'behandeling van refractaire angina pectoris' 
bcdiscussieertt verschillende behandelingsmodaliteiten zoals die nu 
beschikbaarr zijn voor de behandeling van refractaire angina pectoris. 
Hierbijj  wordt speciale aandacht besteed aan transmyocardiale laser 
rcvascularisatiee (TMLR) en worden de belangrijkste hypotheses van het 
werkingsmechanismee besproken: Persisterende kanalen, angiogenese en 
denervatie. . 

Deell  3 geeft een overzicht van de doelstellingen en de opbouw van dit 
proefschrift. . 

Inn hoofdstuk 2 worden twee-dimensionale cchocardiografie-beelden 
getoondd van laser-kanalen in het myocard in een experimenteel model en 
bijj  cen patient die behandeld werd met TMLR. 

Inn hoofdstuk 3 wordt de histologie bevindingen beschreven bij een patiënt 
diee 3 maanden na XeCl excimer TMLR is overleden. In het behandeld 
myocardmyocard werden geen open kanalen aangetroffen maar littekens met een 
lineairee distributie die in verbinding stonden met kleine fïbrotische 
endocardiall  en epicardiale littekens. De littekens waren sterk 
gevasculariseerdd met nieuwe bloedvaten, variërend van kleine capillairen 
tott grote dunwandige en soms vertakkende ectatische vaten. Uitgroei van 
vatenn naar het omliggende myocard werd ook gezien. Deze resultaten 
ondersteunenn de hypothese dat angiogenese een rol speelt in de klinische 
verbeteringg na TMLR. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een klinische studie beschreven naar TMLR-
geïnduceerdee veranderingen in myocardiale innervatie. Bij 8 patiënten 
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werdd Ho:YAG of XeCl excimer TMLR uitgevoerd en werden myocardiale 
innervatiee (m.b.v. l23I-MiB G SPECT scintigrafie), myocardiale perfusie 
(m.b.v.. 99Tc-TF SPECT scintigrafie) en functie (m.b.v. stress-
echocardiografie)) pre- en post-operatief onderzocht. Post-operatieve 
~~ I-MiBG SPECT scintigrafie toonde significante myocardiale denervatie 

aann bij alle 8 patiënten (p = 0,00005). Gebruik makend van een segmentele 
vergelijkingg tussen gebieden met denervatie en behandelde gebieden 
vondenn wij dat in 86% van de gcdencrveerde segmenten de denervatie kon 
wordenn gecorreleerd aan de TMLR behandeling. Myocardiale perfusie 
scintigrafiee en stress-echocardiografie veranderden niet significant. Bij alle 
patiëntenn was de angina pectoris met > 2 klassen afgenomen 12 maanden 
naa TMLR en de kwaliteit van leven significant verbeterd. Concluderend 
kunnenn de TMLR-geïnduccerde verbeteringen in angina pectoris en 
kwaliteitt van leven verklaard worden door destructie van pijnsensoren of 
cardialee zenuwbanen. 

Inn de hoofdstukken 5 en 6 worden de resultaten van een gerandomiseerde 
klinischee studie naar XeCl excimer TMLR als behandeling voor ernstige 
refractairee angina pectoris beschreven. Dertig patiënten met New York 
Heartt Association (NYHA) functionele angina pectoris klasse III-JV/IV , 
eenn reversibel perfusiedefect aangetoond met wTc-TF SPECT perfusie 
scintigrafie,, een ejectie fractie > 35% en geen mogelijkheden voor PTCA 
off  CABG, werden gerandomiseerd naar excimer TMLR in combinatie met 
maximalee anti-angineuze medicatie (n = 15) of alleen maximale anti-
angincuzee medicatie (n = 15). Patiënten werden gedurende één jaar 
vervolgdd waarbij gekeken werd naar de angina klasse, de kwaliteit van 
levenn (apart beschreven in hoofdstuk 6), de bevindingen bij myocardiale 
perfusiee scintigrafie, inspannings-tolerantie en die bij stress-echocardiogra-
fie.. Eén patiënt overleed post-operatief na TMLR vs. geen van de controle 
patiënten.. In de TMLR groep nam de angina klasse af van 3,8  0,4 pre-
operatieff  naar 1,9  0,9 twaalf maanden na TMLR, versus van 3,9  0,3 
naarr 3,7  0,6 in de medicatiegroep (p < 0,0001). Bij 11 van de 14 (79%) 
TMLRR patiënten nam de angina met > 2 NYHA klassen af op 12 maanden. 
Ditt was bij geen van de controle patiënten het geval. Na 12 maanden 
toondenn de drie gebruikte kwaliteit van leven vragenlijsten een significante 
verbeteringg in de TMLR groep in vergelijking met de controle groep. Een 
afnamee in wandbewegingsstoornissen op 12 maanden in de TMLR groep 
werdd gevonden zonder verbetering in inspannings-tolerantie of 
myocardialee perfusie. De resultaten van deze studie tonen dat XeCl 
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SamenvattingSamenvatting _ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ __ 
cxcimerr TMLR een effectieve behandeling is voor de reductie van 
angineuzee klachten en verbetering van kwaliteit van leven in de 
geselecteerdee groep patiënten, met resultaten vergelijkbaar met die van 
CO:enHo:YAGTMLR. . 

Inn hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de huidige klinische 
TMLRR literatuur. Sinds de eerste klinische toepassing in 1981 hebben veel 
artikelenn het gebruik van TMLR als behandeling van refractaire angina 
pectoriss beschreven. In dit hoofdstuk worden zowel ongecontroleerde als 
gecontroleerdee 'stand-alone1 TMLR studies (gebruik makend van C02. 
Ho:YAGG en XeCl excimer lasers), zoals die gepubliceerd zijn, beschreven. 

Watt betreft de ongecontroleerde TMLR studies zijn in totaal 721 C02, 
2511 Ho:YAG en 34 XeCl excimer laser patiënten beschreven. Over het 
geheell  genomen, voor respectievelijk 349, 222 en 27 patiënten die 
gedurendee het gehele eerste jaar vervolgd werden, nam de angina klasse af 
vann 3,2  0,5 naar 2,2  0,9 na CO: TMLR, van 3,7  0,3 naar 2,0  0,7 na 
Ho:YAGG TMLR en van 3,5  0,5 naar 1,8  0,5 na XeCl excimer TMLR. 
Naa 8-12 maanden bedroeg de mortaliteit in deze studies 25% na C02 

TMLR,, 12% na Ho:YAG TMLR en 7% na XeCl excimer TMLR. 
Inn zes gerandomiseerde TMLR studies (3 CO2, 2 Ho:YAG, 1 XeCl 

excimer)) nam de angina > 2 klasses af bij 24-72% van de met C02 laser 
behandeldee patiënten, bij 61-76% van de met Ho:YAG laser behandelde 
patiëntenn en bij 79% van de met XeCl excimer laser behandelde patiënten. 
All ee veranderingen waren significant vergeleken met die van patiënten 
behandeldd met maximale medicatie. Inclusief de cross-over patiënten 
bedroegg de 1-jaars mortaliteit 12-21% na CO: laserbehandeling, 5-13% na 
Ho:YAGG TMLR en 7% na XeCl excimer TMLR (geen verschil in 
vergelijkingg met de mortaliteit van met maximale medicatie behandelde 
patiënten). . 

Err werd ook een meta-analyse verricht van de zes gerandomiseerde 
TMLRR studies. Van de in totaal 967 patiënten nam de angina > 2 klasses af 
bijj  57,1% (197 van de 345) van de TMLR patiënten vergeleken met 14,2% 
(400 van de 282) van de met maximale medicatie behandelde patiënten 
(absoluutt verschil 42,9%, 95%CI: 35%-51%, p < 0,0001). De TMLR groep 
vergelijkendd met de maximale medicatie groep liet een relatief risico voor 
mortaliteitt zien van 1,16 (95%CI: 0,80-1,71, p = 0.43). 

Concluderendd laten alle studies met de drie klinisch gebruikte lasers een 
afnamee in angina zien bij het merendeel van de patiënten, gecombineerd 
mett een acceptabele peri-operatieve mortaliteit. Daarom kan TMLR, na 

- 152 --



eenn zorgvuldige selectie van patiënten, veilig en effectief worden toegepast 
enn zou dit de behandeling van keuze moeten zijn in geselecteerde 
patiënten.. Aangezien er geen belangrijke klinische verschillen werden 
gezienn tussen de drie gebruikte laser types wordt geconcludeerd dat ze op 
ditt moment alle drie geschikt zijn voor TMLR. 

Inn hoofdstuk 8 worden de diagnostische beperkingen van myocardiale 
perfusiee scintigrafïe (MPS) bij rcfractaire angina pectoris besproken, 
alsmedee de gevolgen daarvan voor de therapie. Refractaire angina pectoris 
wordtt gedefinieerd als een chronisch ziektebeeld met ernstige angina 
veroorzaaktt door coronair insufficiëntie, die niet afdoende behandeld kan 
wordenn met een van de conventionele therapieën. Volgens de definitie 
moett de aanwezigheid van ischaemie hierbij aangetoond zijn. Wij 
onderzochtenn de diagnostische waarde van MPS bij patiënten met 
refractairee angina, die geëvalueerd werden voor inclusie in een 
gerandomiseerdee TMLR studie, en onderzochten de consequenties van de 
uitslagg van dit onderzoek voor de therapie en het verdere klinische beloop. 

Vann de 67 patiënten met ernstige angina refractair voor conventionele 
behandelingg werden er 22 (33%) uitgesloten van behandeling met TMLR 
vanwegee het ontbreken van aantoonbare ischaemie met behulp van MPS 
(zowell  visueel als kwantitatief). Een subanalyse bij 9 van de 22 patiënten 
toondee wel een significante toename van de long/hart ratio, suggestief voor 
dee aanwezigheid van een diffuus gestoorde myocardiale perfusie. Dertig 
vann de 67 patiënten bij wie door middel van MPS wel ischaemie 
aantoonbaarr was, werden gerandomiseerd naar directe (n = 15) of één jaar 
uitgesteldee TMLR behandeling (n = 15). De 1-jaars morbiditeit van 
patiëntenn met ischaemie gerandomiseerd naar de uitgestelde TMLR 
behandelingg en die van patiënten zonder aantoonbare ischaemie was 
identiek,, met uitzondering van het aantal ziekenhuisopnames en 
alternatievee behandelingen die significant hoger waren voor de patiënten 
zonderr aantoonbare ischaemie. TMLR leidde tot een significante afname in 
anginaa klasse (3,6  1,0 naar 1,9  0,8), welke gedurende een gemiddelde 
followw up duur van 36 maanden bleef bestaan. Dit in tegenstelling tot de 
bevindingenn bij de voor TMLR geëxcludeerde patiënten. De peri-
operatievee mortaliteit door TMLR bedroeg 7,2% en 8 patiënten (28,6%) 
kregenn peri-operatief een hartinfarct. Tijdens de gehele follow up bleef het 
aantall  opnames voor angina significant hoger voor de patiënten zonder 
aantoonbaree ischaemie. 
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SamenvattingSamenvatting . , . 
Dezee resultaten tonen aan dat (i) de sensitiviteit van MPS voor het 

detecterenn van ischaemie bij patiënten met refractaire angina lager is dan 
verwacht,, (ii) de toepassing van niet-conventionele behandelingen ter 
verlichtingg van de klachten gerechtvaardigd is, onafhankelijk van de 
detectiee van ischaemie, en (iii ) TMLR als palliatieve behandeling effectief 
iss bij patiënten met refractaire angina en aantoonbare ischaemie, zij het met 
eenn substantiële peri-operative morbiditeit en mortaliteit. 

Tenslottee worden in hoofdstuk 9 de resultaten van het onderzoek uit dit 
proefschriftt geëvalueerd in een algemene discussie, resulterend in de 
volgendee conclusies: 

Tenn eerste is TMLR met een XeCl excimer laser zeer effectief in het 
verlichtenn van refractaire angina pectoris en het verbeteren van de kwaliteit 
vann leven gedurende ten minste 12 maanden na de behandeling. Na 
zorgvuldigg inschatting van het operatierisico dient TMLR niet onthouden 
tee worden aan een geselecteerde groep patiënten. 

Tenn tweede, aangezien er na TMLR geen verbeterde myocardiale 
perfusiee gevonden werd maar wel aanwijzingen voor denervatie, is het 
waarschijnlijkerr dat de klinische verbetering wordt geïnduceerd door 
denervatiee dan door angiogenese. 

Tenn derde, patiënten met het klinische syndroom van refractaire angina 
maarr zonder gedocumenteerde ischaemie zouden alternatieve behande-
lingsstrategieënn niet onthouden moeten worden. Een richtlijn voor de 
selectiee en behandeling van patiënten en voor toekomstig onderzoek in 
gespecialiseerdee centra wordt voorgesteld. Voor de uiteindelijke keuze van 
behandelingg zijn de mening van de patiënt, zijn beleving van de klachten, 
samenn met zijn fysieke status en de aan de behandeling gerelateerde 
risico'ss doorslaggevend. 
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