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Samenvattingvann achtergrond, resultaten, en conclusies 

Achtergrond d 

Ditt proefschrift richt zich op de toepassing van drie antistollingsmiddelen 
bijj de behandeling van patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), 
datt wil zeggen hartinfarct o f dreigend hartinfarct. Deze drie middelen zijn 
ongefractioneerdd heparine (unfractionated heparin; UFH), laag-moleculair 
gewichtss heparine (low-molecular weight heparin; LMVVH), en pentasac-
charides. . 

Inn het jaar 2001 werden er in Nederlandse ziekenhuizen 45.000 mensen 
opgenomenn met een acuut coronair syndroom. Het overgrote deel van deze 
patiëntenn wordt in het acute stadium behandeld met antistollingsmiddelen 
gedurendee 2 tot 5 dagen. De functie van antistollingsmiddelen bij acute 
coronairee syndromen is het voorkomen van verdere stolselaangroei in één 
vann de kransslagaderen (coronairen). Deze stolselvorming is het gevolg van 
eenn scheurtje in een deel van de coronairvaatwand dat is aangedaan door 
atherosclerose.. Dit geheel leidt to t een acute vernauwing van het vat en 
zuurstoff tekort in een deel van de hartspier. 

Tott 10 jaar geleden was UFH het stollingsmiddel van 1 e keus bij de behan-
delingg van een dreigend hartinfarct (ook wel instabiele angina pectoris 
genoemd).. Door deze therapie daalt de kans op sterfte en het optreden van 
hartinfarctenn in de 1e week na opname met 35% ten opzichte van placebo, 
ofwell 2.5% in absolute zin. Toch zal er ondanks de UFH en andere thera-
pieënn ongeveer 1 op de 13 patiënten overlijden o f een hartinfarct krijgen. 

UFHH wordt intraveneus toegediend en werkt door remming van een aantal 
stollingsfactoren.. Het heeft een korte halfwaardetijd, en frequente dosi-
saanpassingenn zijn nodig vanwege een soms per dag wisselend antistoll ing-
seffect.. Door het chemisch 'knippen' van UFH ontstaan er kortere ketens, 
dee zogenaamde laag-moleculair gewichts heparines (LWMHs) , die een 
aantall voordelen opleveren ten opzichte van UFH. LMWHs geven een spec-
ifiekeree remming van het stollingsysteem en hebben daardoor een voor-
spelbaarderr antistollingseffect waardoor er geen dosisaanpassingen nodig 
zijn.. Het heeft een lange halfwaarde t i jd en wordt goed opgenomen vanuit 
hett onderhuidse vetweefsel, en is daardoor geschikt om bij 1 o f 2 maal per 
dagg een subcutane injectie een goed antistollingseffect te geven. Verschei-
denee klinische onderzoeken hebben de effectiviteit en veiligheid van LMVVH 
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mett UFH vergeleken bij patiënten met een veneuze o f arteriole (ACS) 
thrombotischee aandoening. 

Hoofdstukk 2 geeft een kwanti tat ief overzicht van deze onderzoeken. De 
resultatenn laten zien dat subcutaan toegediende LMWHs een veilig en 
effectieff alternatief zijn voor intraveneuze UFH voor de behandeling van 
patiëntenn met een diep veneuze thrombose als ook bij patiënten met een 
dreigendd hartinfarct. De effectiviteit van LMWHs bij patiënten met een 
acuutt hartinfarct is nog onvoldoende duidelijk. Er lijkt geen voordeel te zijn 
vann het toedienen van LMWH ten opzichte van placebo bij patiënten met 
eenn acuut ischemisch herseninfarct, terwijl wel de kans op ernstige bloedin-
genn toeneemt. 

Omdatt de specifiekere remming van het stoilingssysteem door LMWHs niet 
alleenn veilig, maar soms ook effectiever bleek te zijn bij de behandeling van 
trombose,, zijn er daarna ultra-laag moleculair gewichts heparines 
ontwikkeld,, de pentasaccharides. Zij bestaan uit het kortst werkzame 
onderdeell van UFH, namelijk het deel dat koppelt aan het natuurlijke antis-
tollingseiwitt ant i thrombine. Deze middelen worden volledig synthetisch 
geproduceerdd en remmen slechts 1 specifieke stollingsfactor (factor X). Ze 
hebbenn hetzelfde toedieningsgemak als LMWHs, en zijn niet alleen geschikt 
omm 1 maal per dag te worden toegediend (fondaparinux), maar tevens, 
doorr chemische modif icat ie, 1 maal per week (idraparinux). Op dit 
momentt worden deze pentasaccharides vergeleken met UFH en LMWH bij 
dee behandeling van veneuze en arteriële thrombose. 

Dee positieve resultaten en het toedieningsgemak van LMWH heeft er toe 
geleidd dat LMWH nu wereldwijd het meest toegepaste antistoll ingsmiddel 
iss bij ACS patiënten. Wel blijkt dat er in de praktijk verschillen bestaan in de 
manierr waarop de LMWH therapie wordt gestart. Dit is tevens zichtbaar in 
dee klinische onderzoeken waarbij er soms wordt gekozen om te starten met 
eenn eenmalige intraveneuze toediening van LMWH met een gelijktijdige 
subcutanee toediening, en soms wordt gekozen voor alleen subcutane toedi-
eningg van LMWH. Het voordeel van het een intraveneuze gift is dat het 
onmiddelli jkk leidt to t het onstollen van het bloed terwijl bij een subcutane 
giftt er nog eerst opname naar het bloed moet plaats vinden. Dit leidt ertoe 
datt het antistollingseffect pas na 2 uur optimaal is. O f de ti jdswinst van 
intraveneuss starten voordeel op levert bij ACS patiënten, o f dat deze strate-
giee juist leidt tot onacceptabel hoge antistollingsspiegels is to t op heden 
onduidelijk.. Op dit moment zijn er geen onderzoek gepubliceerd die deze 
tweee strategieën direct met elkaar vergelijken. 
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Inn hoofdstuk 3 [BOLUSStudie) wordt het effect van beide strategieën op 

hett stollingssysteem met elkaar vergeleken. De resultaten laten zien dat er 

eenn duidelijke tijdswinst wordt geboekt bij het gecombineerde intraveneuze 

enn subcutane toedieningsstrategie ten opzichte van de subcutaan alleen 

LMWHH strategie, met een snellere remming van stollingsactivatie, zonder 

datt dit gepaard ging met een onacceptabel hoog antistollingsniveau. Op 

grondd van deze gegevens verwachten we dat deze tijdswinst in stolling-

sonderdrukkingg door het starten met een intraveneuze dosis tot een betere 

behandelingg leidt in vergelijking met het behandelen met alleen subcutaan 

toegediendee L M W H . 

Inn de jaren '90 zijn er verscheidene publicaties verschenen waaruit bleek dat 
hett voordeel van UFH therapie ten opzicht van placebo gedeeltelijk verloren 
gaatt doordat er kort na het stoppen van UFH een soort inhaalslag van ter-
ugkerendee hartklachten werd geobserveerd. Deze reactivatie van 
hartklachtenn ontstond binnen 24 uur na het stoppen van UFH en gaat 
gepaardd met een stollingsreactivatie die te meten is in het bloed. In Neder-
landd zijn er jaarlijks naar schatting 1125 patiënten die overlijden, een 
hartinfarct,, danwei een acute dotterprocedure ondergaan binnen 1 dag na 
hett stoppen van UFH. Deze reactivatie is waarschijnlijk het gevolg van de 
nogg niet herstelde scheur in de vaatwand en nog aanwezig stolselmateriaal 
inn het coronairvat. Het herstel hiervan duurt veel langer dan de gemiddelde 
22 to t 5 dagen behandelingsduur met antistollingsmiddelen. Het reactivatie 
fenomeenn is belangrijk omdat dit een aanzienlijk aantal patiënten treft, en 
tevenss omdat het optreedt bij patiënten die als stabiel worden beschouwd 
enn van de hartbewakingafdeling worden ontslagen, soms zelfs naar huis. 
Tott op heden zijn er geen gegevens bekend o f er ook na het stoppen van 
LMWHH therapie reactivatie op kan treden. 

Inn hoofdstuk 4 en 5 wordt onderzocht o f deze reactivatie van stolling en 

recidieff hartklachten zich ook voordoet na LMWH therapie. 

Dee INSTAP IStudie (hoofdstuk 4) is de eerste gepubliceerde studie die aan-
toontt dat er na het stoppen van LMWHs tevens een stollingsreactivatie 
optreedtt zoals beschreven is na staken van UFH. Het verschil met UFH is 
hett t i jdstip van optreden; maximale reactivatie na UFH is 6 tot 12 uur na 
hett stoppen, bij LMWH was dit 24 uur na de laatste gift, ofwel 12 uur na 
hett verlies van het therapeutische antistollingsniveau. 

Inn de TESSMA Studie (hoofdstuk 5) hebben wij onderzocht o f het stoppen 

vann LMWH ook in klinische situaties leidt tot een clustering van recidief 

hartklachtenn door stollingsreactivatie, zoals gezien in de INSTAP I studie. 
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Dee data hiervoor zijn retrospectief geanalyseerd uit de database van twee 
grotee klinische studies (ESSENCE en TIMI11B, samen de "TESSMA data-
base").. Dit kwam to t stand door samenwerking met de hoofdonderzoeker 
inn Nederland, P.J.LM. Bernink, en de hoofdonderzoeker van het totale 
internationalee onderzoek, Dr. Antman. 

Naa het staken van LMWH werd een duidelijk hogere incidentje van recidief 
ischemischee events gezien in de eerste 24 uur na het stoppen in vergelijking 
mett de dagen hierna. De kans op het ontwikkelen van recidief klachten in 
dee vorm van hartinfarct, overlijden, o f acute noodzaak to t een PTCA 
binnenn 24 uur na stoppen was 2.3%. Dit is vergelijkbaar met de incidentje 
naa het stoppen van UFH. Het contrast met de incidentje van de dag hierna 
iss evident, die bedroeg namelijk 0.8%. Deze clustering trad niet op bij 
patiëntenn die gerandomiseerd waren naar het voortzetten van LMWH in 
eenn lagere dosering thuis. Gebaseerd op deze bevindingen concluderen wij 
datt er een observatie periode van tenminste 24-uurs na het stoppen van 
UFHH o f LMWH moet zijn, aangezien een deel van de patiënten recidief 
hartklachtenn kan ontwikkelen. Verlenging van behandeling o f geleidelijk 
afbouwenn van antistollingstherapie bij een deel van patiënten zijn mogelijke 
verbeteringenn die in nader onderzoek moeten worden bekeken. 

Bloedplaatjess lijken een centrale rol te vervullen bij deze reactivatie van stol-
lingg na UFH o f LMWH therapie. Als aspirine, een medicijn dat de bloedp-
laatjesfunctiee remt, gelijktijdig wordt gestart met UFH en gecontinueerd 
wordt ,, daalt het aantal recidief hartklachten kort na het stoppen van UFH. 
Daarnaastt blijken andere, sterker werkende plaatjesfunctieremmers (b.v. 
intraveneuzee eptifïbatide) een nog verdere daling van recidief klachten te 
bewerkstelligen.. Hieruit blijkt dat bloedplaatjes, ondanks aspirine toedien-
ing,, blijven bijdragen aan stolselvorming, inclusief reactivatie na staken van 
antistollingstherapie. . 

Inn hoofdstuk 6 [INSTAP II Studie)wordt bij patiënten die reeds aspirine 
gebruikenn onderzocht o f het toedienen van een extra bloedplaatjesfunc-
tieremmer,, clopidogrel, de reactivatie na het stoppen van LMWH therapie 
inn ACS patiënten kan verminderen. De resultaten in dit hoofdstuk zijn een 
interimm analyse van de eerste 20 patiënten in deze nog lopende studie en 
richtenn zich op drie stollingsmarkers. Ondanks het beperkte aantal 
patiëntenn tonen de gegevens opnieuw aan dat er een duidelijke reactivatie 
vann de stollingsmarker F1+2 plaatsvindt in beide groepen. Belangrijk ver-
schill tussen de patiënten met aspirine en clopidogrel (n=10) en patiënten 
mett aspirine alleen (n = 10) is dat de stollingsmarker TAT alleen stijgt in de 
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aspirinee groep na stoppen van LMWH en niet in de aspirine + clopidogrel 
groep.. We concluderen daarom dat clopidogrel in staat is een deel reactiva-
t ee van stolling te voorkomen. Mogelijk verklaart dit een deel van de aange-
toondee toegevoegde waarde van clopidogrel boven op aspirine bij de 
behandelingg van ACS patiënten. 

Eénn van de nadelen van antistollingsmiddelen is de verhoogde kans op ern-
stigee bloedingen, bijvoorbeeld hersenbloedingen o f maagbloedingen. In 
gevall van zo'n ernstige bloeding is het noodzakelijk de stoll ing zo snel 
mogelijkk te normaliseren. Voor UFH bestaat er een "tegengif ' , dat wil 
zeggenn een middel dat aan UFH bindt en het inactief maakt. Dit middel, 
protamine,, kan de activiteit van LMWH slechts gedeeltelijk inactiveren. 
Protaminee bindt echter niet aan pentasaccharides, waardoor het antistoll-
ingseffectt niet geneutraliseerd kan worden. 

Inn hoo fds tuk7en 8 {de PENT! studie en MAJOTstudies) wordt er onder-
zochtt o f het toedienen van een ander medicijn, het stollingactiverende 
recombinantt factor Vi la, in staat is normale stolling te herstellen tijden 
gebruikk van pentasaccharides. 

Dee PENTf en MAJOTStudies, hebben een zelfde opzet en werkhypothese. 
Recombinantt factor Vila (rFVIIa) is in combinatie met de kortwerkende 
(fondaparinux,, PENT/ Studie) en de langwerkende (idraparinux, MAJOT 
Studie)Studie) pentasaccharides toegediend bij gezonde vrijwilligers om te onder-
zoekenn o f rFVIIa in staat is de door pentasaccharides geremde bloedstolling 
weerr te activeren. De resultaten van de PENT/ studie lieten zien dat rFVIIa 
toedieningg een complete normalisatie van de stolling kan bewerkstelligen in 
vrijwilligerss die "behandeld" waren met fondaparinux. De duur van normal-
isatiee was tussen de 2 to t 6 uur. In de MAJOT studie, observeerden we een 
vergelijkbaree normalisatie tijdens "dal-waardes" van de plasmaspiegels van 
idraparinux,, dus 1 week na toediening, en een gedeeltelijke normalisaties 
tijdenss "top-waardes" van plasmaspiegels van idraparinux, 3 uur na toedi-
ening.. Het effect van rFVIIa was proportioneel hetzelfde tijdens top- en dal-
spiegelss idraparinux en de duur van het effect was 2 to t 6 uur. We 
concluderenn dat rFVIIa een potentiële kandidaat is om het antistollingsef-
fectt van pentasaccharides te neutraliseren als dat nodig is wegen ernstige 
bloedingcomplicaties. . 
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