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CHAPTERR 13 

Samenvatt ing g 
Inn dit proefschrift zijn experimentele alsmede klinische aspecten bestudeerd van 

col laterall  en epicardiale bloedstroom in obstructief vaatlijden. Het eerste deel 

(Hoofdstukk 2 tot en met 6) behandelt experimentele studies naar het beïnvloe-

denn van arteriogenese in verschillende proefdiermodellen. Het tweede gedeelte 

(Hoofdstukk 7 tot en met 11)) beschrijft klinische studies naar de rol van intracoro-

nairee Doppler parameters als leidraad voor percutane angioplastiek en de voor-

spellendee waarde van die parameters voor de uitkomst na de interventie. 

ExperimenteleExperimentele studies naar de beïnvloeding van arteriogenese 

Gedurendee de laatste decennia zijn talrijke studies uitgevoerd naar de moleculai-

ree achtergrond van col lateral vaatgroei (arteriogenese) en de stimulatie van dit 

process als een mogelijke nieuwe behandelingsmethode voor patiënten met 

obstructieff  perifeer- of kransslagaderlijden.1-3 Alhoewel verschillende belangrijke 

onderdelenn van dit proces in kaart zijn gebracht, is nog steeds de volledige casca-

dee van factoren niet bekend die in arteriogenese betrokken is. Daarom zijn gene-

tischh veranderde muizen in dit proefschrift gebruikt om het arteriogenese proces 

tee bestuderen in de afwezigheid van verschillende betrokken factoren. Verder is 

hett zo dat de huidige kennis met name voortkomt uit experimentele modellen 

mett kleine proefdieren.4'5 Voor een goede extrapolatie naar de klinische setting 

zijnn grote proefdiermodellen nodig. Om die reden is de stimulatie van arterioge-

nesee bestudeerd in een nieuw ligatie model in varkens. 

Hett belang van de c-c-chemokine monocyt chemo-attractief proteïne 1 (MCP-1) in 

arteriogenesee is uitgezocht in Hoofdstuk 2, waarin MCP-1 knock-out muizen een 

ligatiee van de arteria femoralis ondergingen. Daarbij is aangetoond dat de afwe-

zigheidd van MCP-1 een sterke afname in het herstel van de perfusie veroorzaakt, 

naa het afsluiten van de arteria femoralis. Dit is te wijten aan een verminderd 

transportt van monocyten naar de zich ontwikkelende col lateral vaten. 

Vervolgenss is aangetoond dat bij muizen die een "rescue" behandeling ondergaan 

mett MCP-1, een herstel van bloedstroom te zien is tot een niveau dat niet signifi-

cantt verschilt van het niveau in controle muizen. Deze resultaten benadrukken de 

centralee rol van deze chemokine in het multifactoriële proces van col lateral 

vaatgroei. . 

Hett is reeds eerder aangetoond dat de TR3 orphan receptor wordt geëxprimeerd 

inn humane atherosclerotische lesies en in-stent restenose en dat TR3 gladde 

spiercell  proliferatie remt in een experimenteel model van restenose. Hoofdstuk 3 

beschrijftt de evaluatie van de rol van TR3 in arteriële reactiviteit op vasoactieve 

substantiess en in col lateral vaatgroei. Er zijn geen significante veranderingen 

gezienn in arteriële reactiviteit op verschillende vaso-contractiele dan wel -dilata-

toiree agentia tussen muizen die de dominant negatieve variant van TR3 hadden, 

muizenn die TR3 tot overexpressie brachten en controle muizen. Ook is bij die 

muizenn een ligatie van de arteria femoralis uitgevoerd. Na een week ligatie 
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warenn er geen verschillen in perfusie van de achterpoot, zoals bepaald met de 

techniekk van fluorescerende microspheren. De conclusie is dat de vorming van 

neointimaa door gladde spiercel proliferatie kan worden gereduceerd door overex-

pressiee van de TR3 orphan receptor, zonder dat dit negatieve (bij)werkingen heeft 

opp arteriële reactiviteit en collateral vaatgroei. Deze bevindingen zijn belang-

rijk,, wanneer TR3 wordt overwogen als een therapeutisch doel voor de behande-

lingg van atherosclerose of neointima formatie in in-stent restenose. 

Inn Hoofdstuk 4 is de belangrijke rol van de trans membraan receptor CD44 tijdens 

arteriogenesee beschreven. Deze studie laat zien dat de arteriogene respons ver-

minderdd is in CD44 knock-out muizen tot een niveau dat zelfs onder het niveau 

vann MCP-1 knock-out muizen ligt, zoals beschreven in Hoofdstuk 2. Deze geredu-

ceerdee respons is het resultaat van een combinatie van een verminderd aantal 

leukocytenn rondom de zich ontwikkelende vaten, alsmede een verlaagde expres-

siee van de groeifactoren FGF-2 en PDGF-B. Met behulp van de techniek van laser 

microdissectiee zijn afzonderlijke collateral vaten verzameld uit weefsel coupes 

enn geanalyseerd voor hun RNA inhoud. Er bleek een toegenomen hoeveelheid 

mRNAA voor FGF-2 alsook PDGF-B aanwezig te zijn. De aangetoonde afgenomen 

eiwitt expressie van FGF-2 en PFGF-B samen met de verhoogde mRNA expressie 

suggereertt dat de stabiliteit van die groeifactoren is verminderd in de afwezig-

heidd van CD44. Als laatste is er een correlatie aangetoond tussen collaterale flow 

indexx en CD44 expressie op geactiveerde monocyten in patiënten met kransslag-

aderlijden,, wat de klinische relevantie van de rol van CD44 in collaterale vaatvor-

mingg weergeeft. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een recent ontwikkeld model voor perifeer obstructief 

vaatlijdenn in varkens. In dit model zijn invasieve alsook niet-invasieve evaluatie 

methodenn gebruikt om het natuurlijk beloop van collaterale vaatontwikkeling te 

bestuderen.. Hemodynamische metingen zijn uitgevoerd onder gecontroleerde 

conditiess van druk en flow door het instrumenteren van het dier met een pomp 

aangedrevenn extracorporele circulatie. Dit model in grote proefdieren is ontwik-

keldd voor de extrapolatie van experimentele resultaten, die in muizen en konij-

nenn zijn verzameld, naar de kliniek. 

Inn het hierboven beschreven model is vervolgens de effectiviteit van behandeling 
mett MCP-l getest in de studie van Hoofdstuk 6. Dit stelt ons in staat om een 
redelijkee extrapolatie te maken van de dosiseffect relatie en het te verwachte 
effectt in patiënten met perifeer vaatlijden. In deze studie is aangetoond dat de 
capaciteitt van het collaterale vaatbed ongeveer verdubbelde na een behandeling 
mett MCP-l gedurende twee dagen. Een langere behandelingsduur (twee weken) 
verhoogdee dit pro-arteriogene effect niet. Stimulering van het arteriogenese pro-
cess is dus mogelijk in dit model in grote proefdieren door intra-arteriële toedie-
ningg van MCP-l. 
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KlinischeKlinische studies naar intracoronaire hemodynamiek gedurende elec-

tievetieve angioplastiek 

Percutanee angioplastiek is een behandelingstechniek die in toenemende mate 

wordtt toegepast in patiënten met kransslagaderlijden.6 Als leidraad voor percuta-

nee angioplastiek en het optimaliseren van het resultaat van de interventie kun-

nenn Doppler parameters veel meer informatie opleveren, vergeleken met het 

varenn op informatie die door angiografie wordt gegeven.7 Bloedstroomsnelheid 

tijdenss hyperemie is een gevoeligere parameter voor het evalueren van het hemo-

dynamischee resultaat na PTCA, vergeleken met hyperemische druk. Daarom was 

hett doel van het tweede deel van dit proefschrift om de prognostische waarde te 

onderzoekenn van intracoronaire Doppler parameters in patiënten die een electie-

vee angioplastiek ondergingen. 

Coronairee flow reserve (CFR) wordt beschouwd onder invloed te staan van (klini-

sche)) parameters, die de microvasculaire weerstand aantasten. Om die reden heb-

benn we in Hoofdstuk 7 hemodynamische en klinische variabelen onderzocht die 

mogelijkerwijss de waarde van CFR beïnvloeden in angiografisch normale vaten 

vann patiënten die een electieve angioplastiek ondergingen in (een ander) ziek vat. 

Leeftijdd en hart frequentie bleken onafhankelijke voorspellers te zijn van CFR, 

alhoewell  de correlatie zeer zwak was. Deze resultaten suggereren dat CFR metin-

gen,, die worden gedaan gedurende hartkatheterisatie voor klinische besluitvor-

ming,, niet enorm worden beïnvloed door klinische en hemodynamische variabe-

lenn in patiënten met een- en tweevatslijden. 

Err zijn tegenstrijdige rapportages verschenen over het effect van ballon angio-

plastiekk op de distale CFR. Het doel van de studie die is beschreven in Hoofdstuk 

88 was om te evalueren wat het effect zou zijn van ballon angioplastiek op epicar-

dialee remodeling en de aanpassing van het microvasculaire vaatbed in een gese-

lecteerdee groep patiënten met een angiografisch optimaal resultaat na PTCA. 

Patiëntenn met een gereduceerde CFR (< 2.5) direct na (angiografisch) optimale 

ballonn angioplastiek kwamen vaker terug voor een Dotter behandeling, vergele-

kenn met de patiënten met een CFR >2.5. Deze groep patiënten bestond uit een 

patiëntenn subgroep die aanleg had voor het ontwikkelen van restenose, terwijl 

dee andere patiënten werden gekenmerkt door een persisterend lage CFR, waar-

schijnlijkk secundair aan een verstoorde autoregulatie en/of diffuus milde coronai-

ree atherosclerose. In deze laatste groep patiënten met een afgenomen CFR zonder 

dee ontwikkeling van restenose, waren de veranderingen in CFR gerelateerd aan 

veranderingenn in hyperemische bloedstroom snelheid. Dit suggereert, dat dit 

fenomeenn te verklaren is door epicardiale remodeling. 

Dee studie van Hoofdstuk 9 is uitgevoerd om de hemodynamische veranderingen 

naa stent implantatie volgend op Doppler flow gestuurde ballon angioplastiek te 

bestuderen.. Stent implantatie verbeterde de CFR na ballon angioplastiek met een 

suboptimaal,, maar ook met een optimaal resultaat (50% van de gevallen), als 

gevolgg van een reductie in residuele lumen obstructie als het onderliggend 
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mechanismee voor de betere klinische uitkomst, dat in deze patiënten wordt 
gezien. . 

Dee post hoc analyse die is beschreven in Hoofdstuk 10 onderzocht optimale 

afkapwaardenn van angiografische en Doppler flow parameters voor het voorspel-

lenn van de klinische uitkomst op de langere termijn (12 maanden) volgend op 

stentt implantatie. We hebben daarbij laten zien dat een angiografisch optimale 

stentt implantatie (diameter stenose < 11%) samen met een goede hemodynami-

schee toestand (CFR >2.5 of een relatieve CFR >0.89) resulteert in een exceptio-

neell  goede klinische uitkomst. Ook hebben we aangetoond dat angiografische en 

Dopplerr afgeleide parameters belangrijke prognostische waarde hebben voor het 

optredenn van complicaties na stent implantaties. 

Dee prognostische waarde en de determinanten van postprocedurê CFR zijn 
onderzochtt in Hoofdstuk 11. Een CFR <2.5 na PTCA was bepaald door een ver-
hoogdee basale bloedstroom snelheid in zowel het vat waar de interventie was 
gedaan,, alsook in het (angiografisch normale) referentie vat. Ook was een lage 
CFRR na de interventie gecorreleerd met een lage CFR voor de interventie en een 
lagee CFR in het referentie vat. Tevens voorspelde die het optreden van complica-
tiess op 30 en 360 dagen follow-up. Hieruit is geconcludeerd dat een lage CFR na 
eenn angioplastiek procedure, gerelateerd aan microvasculaire disfunctioneren, is 
geassocieerdd met een slecht direct resultaat, terwijl er geen significant verschil is 
opp de langere duur. 

Interpretatiess en conclusies 
Mett arteriogenese wordt de ontwikkeling van ware musculaire conductantie 
vatenn bedoeld die om een arteriële vernauwing of occlusie heen lopen.8 Het 
lichaamm gebruikt dit mechanisme om de schade als gevolg van ischemie van het 
distalee been of myocardweefsel te beperken.9'11 De studies betreffende de experi-
mentelee beïnvloeding van arteriogenese, die in dit proefschrift zijn beschreven, 
leidenn tot de volgende conclusies: 

1.. MCP-1 en CD44 blijken belangrijke factoren te zijn in de formatie van collateral 

vaatvorming.. De afwezigheid van een van deze factoren leidt tot een verminder-

dee perfusie herstel in het arteriogenese model in muizen. Dit is te wijten aan 

afgenomenn hoeveelheid accumulerende monocyten (in MCP-1-/- en ook in CD44-/-

muizen)) en een verminderde groeifactor stabilisatie (in CD44-/- muizen). 

2.. Verandering van de expressie van de transcriptie factor TR3 beïnvloedt de 
arteriëlee respons op vasoactieve substanties en de coltaterale vaatvorming niet 
negatief. . 

3.. Het arteria femoralis ligatie model in varkens is een bruikbaar model in grote 
proefdierenn voor het bestuderen van collaterale vaatgroei, die gebruikt kan 
wordenn voor de extrapolatie van de effecten van pro-arteriogene factoren naar de 
klinischee situatie. 
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4.. Stimulatie van arteriogenese is mogelijk in het ligatie model in varkens met 

gebruikk van MCP-1. Deze pro-arteriogene effecten waren echter minder uitge-

sproken,, vergeleken met de effecten die zijn beschreven in het konijnen model. 

Concluderendd is het zo dat de moleculaire achtergrond van het arteriogenese pro-

cess bestaat uit een enorme cascade van {bekende en onbekende) factoren. Toch is 

hett mogelijk om het proces te stimuleren in kleine alsook in grote proefdier 

modellenn van obstructief vaatlijden. Dit vormt de basis voor het brengen van the-

rapeutischee arteriogenese van de experimentele naar de klinische setting. 

Dee conclusies van het tweede deel van het proefschrift betreffende de prognosti-

schee waarde van intracoronaire Doppler parameters in patiënten, die een electie-

vee angioplastiek ondergaan, zijn: 

1.. Leeftijd en hart frequentie zijn onafhankelijke voorspellers van de waarde van 

CFR.. De grootte van de veranderingen van CFR zijn echter nogal klein, suggere-

rendd dat CFR metingen gedurende hartkatheterisatie voor klinische besluitvor-

mingg nauwelijks worden beïnvloed door deze (of andere klinische of hemodyna-

mische)) variabelen. 

2.. Een (angiografisch en hemodynamisch) optimaal resultaat na ballon angioplas-

tiekk komt voor in ongeveer 50% van de gevallen. Toch is het zo dat stent implan-

tatiee CFR verbetert na Doppler geleide ballon angioplastiek met een suboptimaal, 

maarr ook met een optimaal resultaat. 

3.. Angiografische (diameter stenose van 11%) en hemodynamische (CFR van 2.5 of 

relatievee CFR van 0.89) afkapwaarden voorspellen de lange termijn uitkomst na 

stentt implantatie. Verder is het zo dat een angiografisch optimale stent implanta-

tiee in combinatie met een goed hemodynamisch resultaat is geassocieerd met een 

opvallendd goede klinische uitkomst. 

4.. Een lage postprocedurele CFR is geassocieerd met een slechte periprocedurele uit-

komst,, gerelateerd aan microvasculair disfunctioneren, terwijl er geen verschillen 

zijnn op de lange termijn uitkomst. 

Dezee bevindingen suggereren een rol voor Doppler afgeleide parameters voor het 

optimaliserenn van een electieve angioplastiek en voor risicostratificatie na de 

interventiee in patiënten met stabiel een- of tweevats kransslagaderlijden. 

Aanbevelingenn en toekomstperspectieven 

Temiddenn van de hypes rondom angiogenese, en meer recent ook rondom de sti-

mulatiee van vasculogenese en myogenese, zijn de moleculaire achtergrond en 
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therapeutischee stimulatie van arteriogenese de afgelopen decennia onderzocht in 

eenn experimentele sett ing.1 2'15 Deze inspanningen hebben geresulteerd in kennis 

overr verschillende factoren, die betrokken zijn in arteriogenese.3 Vanuit een theo-

retischh oogpunt is de stimulering van de groei van echte conductantie vaten voor 

hett herstel van perfusie in obstructief vaatlijden te prefereren, daar de capaciteit 

vann deze vaten veel groter is, vergeleken met de toename van het aantal capillai-

renn in therapeutische angiogenese.3 De recente negatieve resultaten van de eer-

stee gerandomiseerde placebogecontroleerde klinische trials voor de stimulatie 

vann angiogenese met behulp van VEGF hebben het enthousiasme voor dit doel 

nogg verder verminderd.16-17 Buiten conceptuele moeilijkheden, zijn er nog ver-

scheidenee andere onopgeloste zaken, die de negatieve resultaten van deze angio-

genesee studies zouden kunnen verklaren, zoals de gebruikte dosering, de toedie-

ningsweg,, het soort groeifactoren en de patiënten selectie. Therapeutische arte-

riogenesee is recent beschreven preferentieel te zijn boven therapeutische angio-

genese.188 We hebben reeds aangetoond, dat arteriogenese gestimuleerd kan wor-

denn in acute perifere ligatiemodellen in kleine alsook in grote proefdieren.4-19 

Verderr liet de eerste klinische studie in patiënten met kransslagaderlijden, waar-

bijj  gebruik is gemaakt van arteriogene groeifactoren, bemoedigende resultaten 

zien.200 Momenteel wordt er een dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontro-

leerdee studie uitgevoerd in patiënten met perifeer vaatlijden, waarbij de effectivi-

teitt van subcutaan toegediende GM-CSF wordt getest.21 Het is echter zo dat al 

hett klinisch onderzoek naar therapeutische arteriogenese gebaseerd moet zijn op 

eenn solide experimentele kennis, voordat de sprong van "bench to bedside" kan 

wordenn gemaakt. Meer specifiek is het zo dat ontbrekende kennis moet worden 

vergaardd voordat de stap van acute perifere ligatie modellen, zoals beschreven in 

ditt proefschrift, naar een gebruik in patiënten met chronisch kransslagaderlijden 

(samenn met co-morbiditeit zoals hyperlipidemie en diabetes mellitus) gemaakt 

kann worden. We zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van coronaire ligatie 

modellenn in grote proefdieren. Met behulp van die modellen kunnen we de meest 

effectievee cocktail van factoren, de beste toedieningsweg (bijv. gen therapie, 

gecoatee stents), dosiseffect relaties en de gevoeligste evaluatie techniek bepalen. 

Dezee kennis is een voorwaarde voor een toepassing van therapeutische arterioge-

nesee in patiënten met kransslagaderlijden. 

Dee resultaten van dit proefschrift benadrukken de bruikbaarheid van Doppler 

afgeleidee parameters tijdens percutane coronaire interventies en voor de voor-

spellingg van de klinische uitkomst erna, zoals ook aangetoond in de DEBATE II, 

DESTINII  en FROST trials.22" 24 Het is uitgebreid aangetoond dat intracoronaire 

Dopplerr en druk afgeleide parameters gebruikt kunnen worden voor diagnostiek 

gedurendee hartkatheterisaties.25 Technische verfijningen hebben geleid tot de 

introductiee van een guide wire, die is uitgerust met zowel een Doppler alsook 
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eenn druk sensor op de t ip.26 Een tweede techniek voor het simultaan bepalen 

vann intracoronaire druk en bloedstroomsnelheid maakt gebruik van het thermo-

dilutiee principe.27 Met behulp van intracoronaire bloedstroom en druk metingen 

kann een stenose weerstand worden bepaald, die beter de functionele ernst van 

eenn stenose voorspelt, zoals bepaald met SPECT, vergeleken met de conventionele 

parameters,, die alleen op druk of bloedstroomsnelheid zijn gebaseerd.28 Verder is 

hett zo dat met behulp van beide parameters een betere differentiatie kan worden 

gemaaktt tussen epicardiaal en distaal (microvasculair) vaatlijden. Dit is van 

belang,, omdat aanwijzingen voor epicardiaal alsook microvasculair lijden na een 

interventiee aanleiding kunnen geven tot additionele therapeutische consequen-

tiess (optimalisatie van het resultaat of farmacologische interventie, respectieve-

lijk) .. Als laatste is het zo dat met de combinatie van beide parameters een druk-

bloedstroomm relatie kan worden bepaald voor een precieze evaluatie van het 

(hemodynamische)) resultaat na een percutane coronaire interventie.29 

ArteriogeneseArteriogenese en intracoronaire hemodynamiek 

Intracoronairr bepaalde hemodynamische parameters zullen hoogstwaarschijnlijk 

ookk van grote waarde zijn voor de evaluatie van toekomstige studies naar thera-

peutischee arteriogenese in patiënten met kransslagaderlijden. Kwantificatie van 

dee coronaire col lateral circulatie in patiënten is mogelijk met behulp van (intra-

coronairee afgeleide) col lateral flow index (CFI), die goed correleert met de mate 

waarinn de col lateral circulatie zich heeft ontwikkeld (figuur l ) .3 0-31 Een recente 

Zwitsersee studie heeft aangetoond dat het mogelijk is om collaterale perfusie 

(uitgedruktt in CFI) in beperkte mate te verbeteren door toediening van GM-CSF in 

patiëntenn met kransslagaderlijden.20 Verder hebben we in een recente pilot stu-

diee (beschreven in hoofdstuk 4) aangetoond dat er een positieve correlatie 

bestaatt tussen CFI en de expressie van de transmembraan receptor CD44 op geac-

tiveerdee monocyten in patiënten met eenvats-kransslagaderlijden.32 Het is dus 

mogelijkk om de mate van col lateral vaatvorming, uitgedrukt in CFI, te correleren 

aann een niveau van eiwit expressie. De respons van individuele patiënten op arte-

riëlee afsluiting is erg heterogeen. Waarschijnlijk is deze heterogene arteriogene 

responss tussen de verschillende patiënten te wijten aan een heterogene regulatie 

vann de factoren die betrokken zijn in arteriogenese (bijv. verschillen in de expres-

siee van CD44 isoformen). Buiten het feit dat slechts een fractie van de betrokken 

factorenn in arteriogenese bekend is, is het ook zo dat het tijdspad van expressie 

vann de verschillende factoren in patiënten met kransslagaderlijden nooit is vast-

gesteld.. Waarschijnlijk zijn bepaalde factoren betrokken bij de initiële fase van 

hett rekruteren van collaterale vaten, terwijl andere eiwitten belangrijk zijn voor 

dee instandhouding van de arteriogene respons. Proteomics kan worden gebruikt 

alss een techniek voor de identificatie van eiwit expressie patronen in bijvoor-

beeldd serum samples van patiënten in verschillende fases van 

collateralee vaatontwikkeling. Het recent ontwikkelde SELDI-TOF systeem is een 
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ergg gevoelige methode voor het ontdekken van biomarkers en is het meest effec-

tieff  bij de detectie van laag moleculair gewicht eiwitten.33-34 Om deze reden is 

dezee techniek theoretisch erg geschikt voor de identificatie van (onbekende) cyto-

kiness en groeifactoren. Concluderend zal de combinatie van intracoronaire hemo-

dynamischee parameters en eiwit expressie analyse gedetailleerde inzichten bie-

denn die van grote waarde zullen zijn voor het ontwikkelen van patiënt-specifieke 

arteriogenee therapieën in toekomstige studies. 

CFIp-(Pocd-CVP)/(Pao-CVP) ) 

C F , V - ( V o c c l ' V o c c | ) ) 

Druk-- of 
Dopplerr sensor 

( O O 

Microcirculatie e 

IllustratieIllustratie van de instrumentatie voor de berekening van CFI. Druk- en/of Doppler afgeleide CFI 

wordtwordt bepaald door het meten van de intracoronaire druk en/of bloedstroomsnelheid, distaal van 

eeneen ballon-geoccludeerde kransslagader. Voor druk gebaseerde CFI, wordt tegelijkertijd de aorta 

drukdruk bepaald en de veneuze druk wordt aangenomen ongeveer 5 mm Hg te zijn. Voor Doppler flow 

gebaseerdegebaseerde CFI is ook een bloedstroom snelheidsmeting nodig in een niet geocdudeerd vat na PTCA 

enen na het ophouden van de reactieve hyperemie, bepaald met een Doppler guide wire op dezelfde 

positiepositie (met toestemming van de auteurs).35 
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