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CHAPTER 14 

SAMENVATTING 

In dit proefschrift zijn zowel pathomorfologische als ook fysiologische eigenschappen van 

kransslagaderlijden bestudeerd. Deel 1 (hoofdstuk 2-6) betreft onderzoek naar de rol van athe-

rosclerotische plaqueontsteking in relatie tot de klinische manifestatie van coronaire syndro

men en de prognose na percutane coronaire interventie. Deel 2 (hoofdstuk 7-12) betreft onder

zoek naar de diagnostiek en behandeling van kransslagaderlijden met behulp van intracoro-

naire fysiologisch metingen. 

Pathomorfologie en ontsteking van de coronaire plaque 

De afgelopen jaren is meer inzicht ontstaan omtrent de betrokkenheid van het ontstekingpro

ces dat ten grondslag ligt aan atherosclerose. [1-3] De huidige kennis omtrent de elementaire 

rol van ontsteking bij het ontstaan van een plaque ruptuur is voornamelijk gebaseerd op autop

sie studies. Door de introductie van catheters voorzien van een soort 'appelboor' op de punt 

kunnen we nu direct het atherosclerotisch plaque weefsel verwijderen en onderzoeken op haar 

samenstelling. [4] Deze techniek, directionele atherectomie genoemd, wordt voornamelijk toe

gepast bij proximaal gelokaliseerde excentrische afwijkingen en is een alternatief voor een per

cutane t rans luminal coronair angioplastiek (P'l'CA) met een ballon of plaatsing van een stent. 

[5] 

Belangrijke ontstekingscellen die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn de macro-

fagen en T lymfocyten. [ 11 Ze zijn betrokken bij het metabolisme van vetten in de plaque en 

bij het activeren van bloedstolling. [6] Ze produceren talloze groeifactoren en oplossende 

enzymen waardoor de plaque 'instabiel' kan worden. Dit kan leiden tot een plaqueruptuur 

gevolgd door een acute afsluiting van de kransslagader door thrombus vorming leidend tol een 

hartinfarct en/of dood. [7] 

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven bij patiënten met inspanningsgebonden pijn op 

de borst (stabiele angina pectoris) en pijn in rust (instabiele angina) behandeld met directio

nele atherectomie voor een 'de novo' vernauwing van de kransslagader. Er is middels een mul-

tivariaat model onderzoek verricht naar klinische en angiografische factoren die geassocieerd 

zijn met plaque ontsteking. De mate van ontsteking in de plaque wordt bepaald met immuno-

logische kleuringen voor macrofagen en T lymfocyten. Uit deze studie blijkt dat complexe 

afwijkingen, zoals gezien op de röntgencontrastfilm, en instabiele angina pectoris positief geas

socieerd zijn met de mate van plaqueontsteking. 

De weefselcompositie van patiënten met restenose ontstaan na P'l'CA met een conventionele 

angioplastiekballon wordt beschreven in hoofdstuk 3. Het restenose weefsel verschilt van 'de 

novo' atherosclerotisch weefsel door een significant grotere hoeveelheid gladspierweefsel. Deze 
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overmatige gladdespierccl proliferatie behoort in principe tot de normale littekenwcefselreac-

tie na PTCA. Echter in ongeveer 25% van de patiënten is deze reactie zo sterk dat de vernau

wing geheel en soms in nog ernstigere mate terug komt. Wel hebben de patiënten met resteno-

se gemiddeld minder ernstige klachten dan patiënten met 'de novo' vernauwingen. Er is dan 

ook discussie of de gladde spiercellen een plaquestabiliserende functie hebben en of er bij twij

fel over het verrichten van PTCA er daarom toch overwogen moet worden om deze 'de novo' 

laesie te behandelen en dus te stabiliseren. [8, 9] Deze studie laat zien dat, ondanks de aanwe

zigheid van veel gladde spiercellen in door het athercctomie verkregen plaque weefsel een zelf

de positieve relatie bestaat tussen presentatie van klachten en de mate van plaque ontsteking. 

Patiënten met instabiele angina op basis van restenose hebben veel plaqueontsteking uitge

drukt in de hoeveelheid macrofagen en T lymfocyten. De hypothese is dat de 'smeulende' ont-

stekingshaard na PTCA met een ballon opnieuw aanleiding geeft tot plaque destabilisatie 

waardoor wederom instabiele angina pectoris klachten ontstaan. 

In hoofdstuk 4 worden illustraties getoond van het weefsel van een in-stent restenose letsel van 

een patiënt. In-stent restenose wordt nog meer dan na ballon angioplastiek gekarakteriseerd 

door een overmatige gladdespicrcclwoekering, echter nu binnen de stent. Het "buitenlumen" 

van de kransslagader blijft door het plaatsen van een stent beter open, waardoor, ondanks toe

genomen gladdespiercelwoekering het percentage in-stent restenose lager (15%) is dan na bal-

lonangioplastiek (25%). Het fraaie aan de illustraties is de suggestieve'voetafdruk' van de stent 

in het restenose weefsel. Deze wordt aangetoond door infiltraten van T lymfocyten op 'gelijke' 

afstand van elkaar als reactie op het metaal van de stent-struts. 

Naast macrofagen en T lymfocyten zijn er nog tal van andere ontstekingscellen en mediatoren 

betrokken bij het ontstekingsproces van atherosclcrotisch weefsel. In hoofdstuk 5 wordt er 

beschreven hoe een acuut fase eiwit, het C-reactive proteïne (CRP), betrokken is bij de klini

sche manifestatie van acute coronaire syndromen. Het CRP wordt geproduceerd in de lever en 

in atherosclerotische plaques en geeft in de plaque aanleiding tot katalysatic van het ontste

kingsproces. Het CRP komt in de plaque samen voor met macrofagen, cholesterol (geoxideerd 

LDL) en het 'membraan attack complex.' Dit complex is nauw betrokken bij celverval en stol-

sclvorming. Het simultaan voorkomen van deze factoren is meer uitgesproken in atherosclero-

tisch weefsel van patiënten met een acuut hartinfarct of instabiele angina pectoris dan in pati

ënten met stabiele angina pectoris. De hoeveelheid CRP is ook significant meer aanwezig in 

weefsel van patiënten met een acuut hartinfarct en instabiele angina in vergelijking tot dat van 

patiënten met stabiele angina pectoris. Het veel gemakkelijker te verkrijgen plasma CRP wordt 

in de klinische praktijk veel gebruikt als ontstekingsparameter met een sterk prognostische 

waarde. Van het plasma CRP weten we echter niet of het een reflectie is van de mate van athe

rosclerotische plaque ontsteking of dat de lever hier een grote bijdrage aan levert als gevolg van 

'response to injury'. Recentelijk is er wel een relatie aangetoond tussen het plaque CRP en het 
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plasma CRP in patiënten die overleden zijn aan een plotse hartdood. F.r is echter meer onder

zoek nodig om de precieze relatie tussen het plasma CRP en het plaque CRP te achterhalen, het 

geen van belang kan zijn bij de evaluatie van plaquestabiliserende medicamenteuze therapieën 

met behulp van het plasma CRP. [ 10] 

In hoofdstuk 6 is de voorspellende waarde van plaque ontsteking onderzocht op het ontstaan 

van nieuwe hartproblemen. De mogelijke voorspellende waarde van macrofagen en T lymfo-

cyten op het opnieuw optreden van stabiele en instabiele angina pectoris en restenose binnen 

het jaar na de atherectomie behandeling wordt bestudeerd. De eerste conclusie in deze patiën

ten populatie is dat er geen relatie bestaat tussen de mate van plaque ontsteking en het optre

den van restenose. De ernst van recidiverende angina pectoris klachten is echter wel gerelateerd 

aan de mate van de initiële plaque ontsteking. Dit wil zeggen dat patiënten die terugkwamen 

met stabiele angina pectoris initieel weinig ontstekingscellen hadden en patiënten die terug

kwamen met instabiele angina initieel veel ontstekingscellen in het plaqueweefsel hadden. De 

ontstekingshaard is ondanks de atherectomie blijven 'door smeulen' en opnieuw verantwoor

delijk voor de ernst van de manifestatie van angina pectoris klachten. 

De fysiologische ernst van coronaire vernauwingen 

Naast de rol van ontsteking in de pathogenese van stabiele en instabiele coronaire syndromen 

is er in dit proefschrift onderzocht hoede diagnostiek en behandeling van kransslagaderlijden 

tijdens hartkatheterisatie kunnen worden verbeterd. Discussie hieromtrent bestaat er echter 

met name bij milde kransslagadervernauwingen en bij meerdere vernauwingen in verschillen

de kransslagaderen. Dit is met name relevant voor de dagelijkse klinische praktijk waarbij voor 

PTCA objectieve aanwijzingen voor ischemic' veelal ontbreken of dat er sprake is van non-con-

clusief inspanningsonderzoek. De betekenis van het gecombineerd meten van zowel druk als 

bloedstroom in de kransslagaderen bij patiënten met mild en ernstig kransslagaderlijden is 

echter nog weinig onderzocht. In hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt een directe vergelij

king gemaakt tussen de diagnostische waarde van FFR, CFVR en RCFVR m.b.v. perfusiescinti-

grafie, de niet-invasieve 'gouden standaard' voor het aantonen van zuurstoftekort (ischemie 

tijdens stress) van de hartspier. Deze studie, die uitgevoerd is bij patiënten met meervats-

kransslagaderlijden, laat zien dat de CFVR, RCFVR en de FFR in een gelijke mate ischemie 

kunnen voorspellen. De lagere (75%) overeenkomst van de CFVR, RCFVR en de FFR met de 

perfusiescan, in vergelijking met eerdere studies bij vooral eenvatskransslagaderlijden, ligt 

mogelijk aan de beperking van de perfusiescan om het persfusiedefect aan de juiste vernauwing 

toe te wijzen bij patiënten met meervatskransslagaderlijden. 

In hoofdstuk 8 worden de CFVR en FFR direct met elkaar vergleken in een studie bij 126 pa

tiënten met 150 vernauwingen van de kransslagaderen. Fr was in 27% van de patiënten sprake 

van een discordante uitkomst tussen de CFVR en de FFR wanneer we de parameters stratifïce-
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ren op hun afkapwaarde (2.0 en 0.75). Dit betekend kortweg dat in 27% van de gevallen of de 

CFVR 'normaal' is bij een 'abnormale' FFR of andersom. Afhankelijk van de verrichte meting 

(CFVR of FFR) zou het klinisch te volgen beleid verschillen als de andere (discordante) meting 

verricht zou zijn. Het bestaan van hoge bloeddruk en daaraan mogelijk gerelateerde verhoog

de microvasculaire weerstand in de hartspier ligt ten grondslag aan de discordante uitslagen. 

De RCFVR gaf in deze groep patiënten geen beter inzicht met betrekking tot de klinische 

besluitvorming. 

In hoofdstuk 9 is verder onderzocht of de vaatweerstand van de hartspier gelijk verdeeld is over 

het gehele hart. Deze 'homogeniteit' is een voorwaarde van het concept van de RCFVR. In 27 

patiënten met tweetaks-kransslagaderlijden is de microvasculaire weerstand van de drie grote 

kransslagaders met elkaar vergeleken. Deze studie laat zien dat de graduele toename van de 

microvaatweerstand gerelateerd is aan de ernst van de kransslagadervernauwing, die weer her

stelt tot de referentiewaarde na het opheffen van de vernauwing d.m.v. PTCA. Dit betekent dat 

de ernst van vernauwing invloed heeft op de weerstand van het distale vaatbed. Dit nieuwe 

inzicht is van betekenis voor de interpretatie van niet-invasieve en invasieve fysiologische meet

methoden. 

In hoofdstuk 10 worden opnieuw de parameters, de CFVR en de FFR, vergeleken met de per-

fusiescan, echter nu ook met een nieuwe parameter die gebaseerd is op een combinatie van 

intracoronaire bloedstroom en druk. Deze nieuwe parameter, de h-SRv, is berekend uit het 

quotiënt van het drukverval over de vernauwing en de maximaal haalbare bloedstroomsnel

heid. De studie laat zien dat de h-SRv een betere voorspeller voor het optreden van ischemie 

van de hartspier is dan de parameters die alleen op bloedstroom of druk zijn gebaseerd, met 

name bij vernauwingen die gekarakteriseerd worden door een tegengestelde (discordante) uit

slag van de CFVR en de FFR. 

In hoofdstuk 11 is de voorspellende waarde op cardiale complicaties met behulp van de CFVR, 

de I IR en de h-SRv vergleken bij 151 patiënten met 162 milde kransslagadervernauwingen. Er 

is gebleken dat met behulp van alle parameters het 'Dotteren' veilig uitgesteld kan worden bij 

milde vernauwingen waarbij toch 'voldoende' bloedstroom gehandhaafd is. De h-SRv heeft 

hierbij de beste prognostische waarde. In slechts 8% van deze patiënten was er binnen het jaar 

na uitstel van een Dotterbehandeling alsnog een behandeling noodzakelijk op grond van blij

vende of nieuwe angina pectoris klachten. Wanneer alle drie de parameters normaal zijn is het 

percentage nieuwe cardiale complicaties slechts 3.8%. Er wordt een graduele stijging van het 

aantal cardiale complicaties waargenomen bij een graduele daling van de FFR en de CFVR. De 

gecombineerde parameter (h-SRv) echter laat een scherpe afkapwaarde zien bij 0.80. In het 

geval van discordante uitslagen tussen de FFR en de CFVR worden significant meer cardiale 

complicaties gezien (25%) in het eerste jaar na uitstel van PTCA. Deze studie laat nogmaals 

zien dat met het gecombineerd meten van intracoronaire druk en bloedstroomsnelheid een 
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patiënten populatie geïdentificeerd kan worden met een hoger risico op cardiale complicaties 

na het uitstellen van een PTCA. Het is aannemelijk dat bij deze patiënten beter direct een PTCA 

kan plaatsvinden. 

In hoofdstuk 12 wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de cardiale gebeurtenissen die in 

5 tot 10% van de patiënten met een milde vernauwing optreedt (zie vorige hoofdstuk), wan

neer afgezien wordt van een Dotterbehandeling in verband met een goede bloedstroom. In een 

pilotstudy bij 71 patiënten die geen Dotterbehandeling hebben ondergaan is de ontstekingspa

rameter C-reactief proteïne (CRP) bepaald. Het CRP is een acuut fase eiwit dat gemakkelijk uit 

het bloed bepaald kan worden en dus in de klinische praktijk kan worden toegepast. In het 

studiejaar traden zes cardiale complicaties op; niemand overleed. Bijna alle (vijf van de zes) 

cardiale gebeurtenissen traden op in de groep met een verhoogd CRP. Hen verhoogd CRP is een 

indicator van een actief ontstekingsproces. Het is gerelateerd aan progressie, remodelering en 

destabilisatie van atherosclerose. De resulterende plaque ruptuur is verantwoordelijk voor 

opnieuw cardiale symptomen. Daar tegenover staat dat lage CRP waarden geassocieerd zijn 

met een bijna event-vrije follow-up indicatief voor een 'stabiele laesie'. De resultaten duiden op 

een ontstekingsafhankelijke progressie van kransslagadcrlijden. Additionele (invasieve) tech

nieken om die patiënten te selecteren die een hoog risico hebben op cardiale events zouden 

beperkt moeten blijven tot patiënten met een verhoogd CRP. 

INTERPRETATIE EN CONCLUSIES 

Ontsteking speelt een belangrijke rol in het ontstaan, de progressie en de complicaties van 

atherosclerotisch vaatlijden. De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de studies 

naar ontsteking en atherosclerose in dit proefschrift: 

1. Patiënten met instabiele angina of een hartinfarct en een complexe vernauwing hebben sig

nificant meer ontstekingscellen en -mediatoren in de atherosclerotische plaque dan patiën

ten met stabiele angina en een simpele vernauwing. 

2. Er bestaat een zelfde positieve relatie tussen de klinische manifestatie van coronaire syndro

men en de mate van plaque ontsteking in restenose laesies. 

3. Restenose laesies bevatten een significant meer gladde spiercellen in vergelijking tot 'de 

novo' laesies, onafhankelijk van de klinische manifestatie van angina. 

4. De hoeveelheid plaqueontsteking is niet voorspellend voor het ontstaan van restenose. 

5. De aanwezigheid van veel plaqueontsteking heeft een voorspellende waarde voor het 

opnieuw ontstaan instabiele angina in het jaar na het Dotteren. Het initiële 'smeulende' 

ontstekingsproces is opnieuw verantwoordelijk voor destabilisatie van atherosclerotische 

plaques. 
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De studies in dit proefschrift laten zien dat de mate van plaque ontsteking belangrijk is voor 

het optreden van cardiale complicaties zoals dreigend of acuut myocard infarct. Ook speelt 

plaque ontsteking een belangrijke rol bij het ontstaan van complicaties na percutane coronai

re interventies. 

De fysiologische ernst van coronaire stenosen wordt gewoonlijk met behulp van de intracoro-

naire bloedstroomsnelheid (CFVR) of druk (FFR) beoordeeld. Het gecombineerd meten van 

zowel intracoronaire bloedstroomsnelheid als druk hebben tot de volgende conclusies in dit 

proefschrift geleid: 

1. FFR en CFVR geven complementaire informatie over de functionele beoordeling van inter

mediaire stenosen. Dit is met name het geval bij discordante uitslagen tussen FFR en CFVR, 

die in ongeveer een kwart van de intermediaire laesies voorkomen. 

2. Een nieuwe parameter (h-SRv) welke gebaseerd is op een combinatie van intracoronaire 

druk en bloedstroomsnelheid is beter in staat myocardiale ischemie te voorspellen dat de 

FFR en de CFVR. 

3. Eveneens geeft de h-SRv een betere lange termijn prognose wanneer er geen PTCA is uitge

voerd bij intermediaire laesies. 

4. De distale microvasculaire weerstand is niet homogeen verdeeld binnen het hart van een 

patiënt en verschilt ook tussen patiënten. Deze heterogeniteit in weerstand speelt een 

belangrijke rol in de relatie tussen FFR en CFVR. 

5. Het uit het plasma bepaalde CRF is van additionele waarde bij patiënten met intermediaire 

laesies die geen PTCA hebben ondergaan vanwege een normale FFR. 

De studies in dit proefschrift laten zien dat meer inzicht in de pathofysiologie van de coronai

re circulatie verkregen kan worden met het gecombineerd meten van zowel intracoronaire druk 

als bloedstroomsnelheid en dat deze consequenties hebben voor de klinische besluitvorming 

tijdens hartcathetei isatie. 

Recente ontwikkel ingen and aanbevelingen voor de toekomst ten aanzien van 

plaque ontsteking 

Naast de beschreven studies in dit proefschrift laten ook andere onderzoeken zien dat ontste

king (plasma CRP) prognostische waarde heeft voor het optreden van cardiale complicaties. 

[11-13] Hoe hoger het CRP, hoc groter de kans op een cardiale complicatie in de nabije 

toekomst. Ook is recentelijk aangetoond dat CRP een maat is voor de beoordeling van medi-

camenteuze behandeling.! 14] Het dalen van het CRP onder invloed van statine behandeling is 

een gevoeligere parameter voor het optreden van cardiale complicaties dan de daling van het 

cholesterol. Naast andere ontstekingsremmende geneesmiddelen die gebleken effectief bij athe-

rosclerose zijn zoals aspirine en ACE remmers [3, 15] zijn er steeds meer aanwijzingen om stat-
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ines levenslang voor te schrijven, in ieder geval in patiënten met een verhoogd plasma CRP. 

Recentelijk is ook aangetoond dat verandering van levensstijl door een aangepast dieet en meer 

beweging het plasma CRP ook daalt. [ 16] Naast de bekende risicofactoren zou de aanwezigheid 

van een hoge CRP spiegel als een additionele risico factor voor hart en vaatziekten beschouwd 

kunnen worden. 

Recente ontwikkel ingen and aanbevelingen voor de toekomst ten aanzien van 

intracoronaire fysiologische meetmethoden 

Recentelijk ontwikkelingen maken het ook mogelijk om de CFR en FFR simultaan te bepalen 

op basis van het thermodilutie-principe [17, 18], gebaseerd op alleen drukmetingen [19] of 

met behulp van een enkele voerdraad uitgerust met twee sensoren [Figuur 1]. [20] Momenteel 

wordt onderzocht in hoeverre we met het gecombineerd meten van druk en bloedstroom het 

plaatsen van stents kunnen verbeteren en optimaliseren zodat de kans op reïnterventie wordt 

verkleind. [21] Ook medicamenteuze (alpha-blockers, IIB/IIIA receptorantagonisten, genthe

rapie) en therapeutische interventies kunnen met deze Combowire nauwkeurig onderzocht en 

gestuurd worden. De toevoeging van een biochemische ontstekingsmarkers kunnen naast de 

fysiologische metingen tot verbetering van diagnostiek en behandeling lijden tijdens hartca-

theterisatics. [22, 23] 

Pressure sensor 

t o . » - (((((((((((((( 

Doppler crystal Erythrocytes 

Figuur ï Foto van de recent ontwikkelde Combo-wire (JOMED, Rancho Cordova, CA, USA), met een Doppler-kristal 

op de tip en een druk-sensor op 3 cm van de tip. 

Coronary artery Beam Flow direction 
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