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De gecombineerde druk-conductantiecatheter geeft de gelegenheid om continue data 
over systolische en diastolische linker kamerfunctie te bestuderen aan de hand van 
drukvolume diagrammen in de hartcatheterisatiekamer. Dit maakt nauwkeurige bepaling 
van het moment en de grootte van effecten op de linker kamerfunctie mogelijk gedurende 
therapeutische interventies. Dit proefschrift richt zich op de linker kamerfunctie 
en intracoronaire hemodynamische effecten gedurende behandeling met percutane 
coronaire interventie (PCI). Het proefschrift omvat 4 delen. Het eerste deel beschrijft de 
effecten van herhaalde ischemische perioden op de linker kamerdynamica. Het tweede 
deel beschrijft de linker kamerfunctie en hemodynamische effecten gedurende primaire 
PCI in ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) patiënten. Het derde deel betreft 
onderzoek naar de veiligheid, uitvoerbaarheid en de effecten van een nieuw apparaat 
ter ondersteuning van de linker kamer gedurende hoog risico PCI en primaire PCI. Het 
vierde deel richt zich op het herstel van linker kamerfunctie en de invloed op de coronaire 
microcirculatie gedurende follow-up na primaire PCI. Dit onderdeel betreft mede een 
discussie over de rol van mechanische ondersteuning na primaire PCI. 

Deel I: Linker kamerdynamica effecten van 
myocardischemie

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe kortdurende coronaire occlusie door ballondilatatie 
gedurende electieve PCI de systolische en diastolische linker kamerfunctie beïnvloedt. 
Bovendien wordt continue linker kamer druk en volume data bestudeerd gedurende een 
herhaalde ballondilatatie. Deze studie laat zien dat een ballondilatatie van >90 seconden 
resulteerde in een gefaseerde ischemische reactie met achtereenvolgens diastolische en 
systolische linker kamer disfunctie en een meer uitgesproken verslechtering van linker 
kamerfunctie gedurende een herhaalde ischemische periode, terwijl het 12-kanaals 
electrocardiogram minder ST-segment veranderingen toonde. Deze bevindingen zouden 
gedeeltelijk het mechanisme van preconditionering kunnen verklaren.

Deel II: Linker kamerfunctie en hemodynamische 
effecten van myocardiale reperfusie

In aansluiting op de directe effecten van acute myocardischemie op linker kamerfunctie, 
richt dit proefschrift zich op de directe effecten van myocardiale reperfusie in STEMI 
patiënten die behandeld worden met primaire PCI.
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Hoofdstuk 3 beschrijft de acute effecten van myocardiale reperfusie op systolische en 
diastolische linker kamerfunctie aan de hand van continue linker kamer drukvolume 
analyse gedurende gehele primaire PCI procedures. Eerdere onderzoeken hadden laten 
zien dat het acute myocardinfarct een verminderde diastolische linker kamer compliantie 
(d.w.z. rekbaarheid) veroorzaakte aan de hand van een opwaartse verschuiving van de 
einddiastolische drukvolume relatie. Onze studie laat zien dat behandeling van het acute 
anteroseptale STEMI met primaire PCI resulteerde in een directe verbetering van de 
passieve diastolische linker kamerfunctie aan de hand van een neerwaartse verschuiving 
van de einddiastolische drukvolume relatie. Direct systolische verbetering werd gezien in 
de apicale contractiliteit.
Het optreden van accelerated idioventriculair ritme (AIVR) na reperfusie zou mogelijk 
geassocieerd zijn met linker kamer disfunctie. In Hoofdstuk 4, worden de effecten 
van reperfusie met behulp van linker kamer drukvolume analyse vergeleken tussen 
patiënten die AIVR ondervinden na reperfusie en patiënten die geen AIVR laten 
zien. Deze studie liet een meer uitgesproken diastolische linker kamer disfunctie zien 
vooraf aan het ontstaan van AIVR, dat wil zeggen, een vertraagde actieve linker kamer 
relaxatie, een slechtere positie van de einddiastolische drukvolume relatie en een hogere 
einddiastolische stijfheid. Aan het einde van de procedure hadden de AIVR patiënten 
minder verbetering laten zien van de diastolische linker kamerfunctie aan de hand van 
verbetering van de positie van de drukvolume relatie, een verlaging van de einddiastolische 
stijfheid en einddiastolische druk. Deze bevindingen suggereren dat diastolische linker 
kamer disfunctie een bijdrage levert aan het optreden van AIVR en dat AIVR een teken is 
diastolische linker kamer disfunctie.
De hemodynamische effecten van AIVR in 75 STEMI patiënten worden beschreven in 
Hoofdstuk 5. De resultaten lieten een associatie zien tussen AIVR en een uitgesproken 
verlaging van de systolische en diastolische bloeddruk, welke onafhankelijk was van de 
infarct-gerelateerde arterie. Bovendien lieten patiënten met een verantwoordelijke lesie 
in de proximale linker coronair arterie minder bloeddrukdaling zien, waarschijnlijk ten 
gevolge van een meer gecompromitteerde hemodynamische conditie, zoals blijkt uit een 
lagere systolische bloeddruk en verhoogde hartslagfrequentie.
Twee casus in Hoofdstuk 6 illustreren de directe effecten van AIVR op de drukvolume 
diagrammen en van linker kamer ontlasting door de intra-aortale ballonpomp op AIVR. 
AIVR veroorzaakte een directe vermindering in hartminuutvolume, contractiliteit en 
slagarbeid, gedeeltelijk veroorzaakt door de afwezigheid van de atriale bijdrage in linker 
kamer vulling, terwijl linker kamer ontlasting direct zorgde voor herstel naar sinus ritme 
en verbetering van de hemodynamische toestand, vermoedelijk ten gevolge van een 
verminderde linker kamer wandspanning. 

proefschrift Remmelink.indb   164 15-9-2009   15:38:56



165

Samenvatting

Deel III: Linker kamer mechanische ondersteuning door 
de Impella LP2.5

De veiligheid en de toepasbaarheid van de nieuwe percutaan te plaatsen linker kamer 
ondersteunende pomp, de Impella LP2.5, wordt bestudeerd in Hoofdstuk 7. Gedurende 
PCI werd in 19 patiënten, waarvoor geen goede chirurgische behandelmogelijkheid 
was, de Impella met succes toegepast. Van de bestudeerde patiënten (84% >60 jaar oud) 
had 74% een eerder doorgemaakt myocardinfarct, 63% een linker kamer ejectiefractie 
≤25%, en allemaal hadden ze een linker kamer ejectiefractie ≤40%. Er was een beperkte 
afname in hemoglobine, geen toename van aortaklep regurgitatie, en geen belangrijke 
pompgerelateerde negatieve gebeurtenissen gedurende en na ondersteuning. Deze 
bemoedigende bevindingen dienen te worden bevestigd in grotere studies, met langere 
duur van ondersteuning en in andere patiëntengroepen.
In Hoofdstuk 8, worden de directe pomp effecten van de Impella gedemonstreerd aan 
de hand van echocardiografie in een patiënt. Gedurende hoog risico ‘onbeschermde’ 
hoofdstam PCI werd een indrukwekkend driehoekvormige turbulentie bij de Impella in- 
en uitgangscanule gezien, wat de pomp capaciteiten van de Impella weergeeft.
In Hoofdstuk 9 worden de effecten van de Impella op de coronaire doorstroming 
bestudeerd in 11 patiënten met een gecompromitteerde linker kamerfunctie gedurende 
hoog risico PCI met linker kamer ondersteuning van de Impella. Intracoronaire 
metingen werden verricht in een niet stenotische arterie na de PCI. De Impella zorgde 
voor een verhoogde aortadruk en intracoronaire druk, en een verhoogde hyperemische 
intracoronaire bloedstroomsnelheid en bloedstroomsnelheidsreserve. Bovendien werd 
de varaibiliteit in de microvasculaire weerstand verbeterd. Deze Impella-gerelateerde 
verbeteringen in coronaire doorstroming worden waarschijnlijk veroorzaakt door een 
verbeterde coronaire perfusiedruk en een verlaagde linker kamer volume-gerelateerde 
intramyocardiale weerstand.
In Hoofdstuk 10 worden de effecten geëvalueerd van linker kamer ontlasting door de 
Impella op linker kamerfunctie in hoog risico PCI en STEMI patiënten aan de hand van 
linker kamer drukvolume analyse. De reactie op verhoogde linker kamer ondersteuning 
was niet verschillend tussen beide groepen patiënten. De gecombineerde patiënten data 
liet geen verandering zien in algemene en systolische linker kamerfunctie parameters 
gedurende verhoogde ondersteuning, terwijl diastolische linker kamerfunctie in alle 
patiënten een verbetering gaf van de linker kamer compliantie. Er was een afname van 
einddiastolische druk, einddiastolische elastantie en wandspanning. Deze data suggereert 
gunstige dosisafhankelijke effecten van mechanische linker kamer ondersteuning in 
hoog risico en primaire PCI patiënten. 
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Deel IV: Herstel van linker kamerfunctie na primaire PCI 

Lange termijn effecten van primaire PCI op linker kamerfunctie worden geëvalueerd in 
anteroseptale STEMI patiënten door middel van drukvolume analyse in Hoofdstuk 11. 
Drukvolume diagrammen werden verkregen op 3 dagen en op 4 maanden na primaire 
PCI met de conductantiecatheter. Er werd een vergroting gezien van het einddiastolische 
volume. Dit teken van linker kamer remodelering ging gepaard met een verbetering van de 
intrinsieke diastolische linker kamer eigenschappen, zoals de neerwaartse verschuiving 
van de einddiastolische drukvolume relatie toont. Verder werd een verbetering van de 
systolische linker kamerfunctie gezien, zoals het grotere slagvolume ten gevolge van een 
behouden ejectiefractie bij een vergroot einddiastolisch volume.
In Hoofdstuk 12 wordt de coronaire microcirculatie bestudeerd in relatie tot de 
systolische en diastolische linker kamerfunctie in STEMI patiënten op 4 maanden 
na primaire PCI. Gedurende catheterisatie werden zowel intracoronaire druk en 
bloedstroomsnelheid als linker kamer druk en volume gemeten. Infarctgrootte en 
linker kamer massa werden bepaald met MRI. Deze studie demonstreert dat een groter 
anteroseptaal infarct resulteert in een verslechterde linker kamer pompfunctie, die 
is geassocieerd met verminderde coronaire microvasculaire weerstandsvariabiliteit, 
vooral ten gevolge van een grotere coronaire bloedstroom tijdens rust in deze meer 
gecompromitteerde linker kamers.
In Hoofdstuk 13 wordt de veiligheid en uitvoerbaarheid bestudeerd van langdurige 
ondersteuning (mediaan 71 uur en 43 min) met de Impella na primaire PCI. Impella 
plaatsing was vlot (mediaan 11 min) en succesvol in alle patiënten. Hemolyse trad 
alleen op gedurende de eerste 24 uur van ondersteuning, welke vlot tot een normaal 
niveau terugkeerde. Er waren geen andere pompgerelateerde negatieve gebeurtenissen 
opgetreden. Gedurende en na Impella ondersteuning ontstonden ook geen belangrijke 
cardiale of cerebrale problemen (overlijden, myocardinfarct, herhaalde coronaire 
revascularisatie van de reeds behandelde lesie, herseninfarct). Bovendien lieten 
Impella-ondersteunde patiënten een verbetering zien van de linker kamer ejectiefractie 
(beoordeeld met echocardiografie) op 3 dagen en 4 maanden, terwijl die verbetering niet 
optrad bij de volgens standaard gebruik behandelde controle patiënten. 

Interpretatie en Conclusies

Eerder experimenteel onderzoek leidde tot het concept van preconditionering ter 
bescherming van het hart tegen een komend ischemische periode, zoals STEMI. Hoewel 
het mechanisme nog niet geheel duidelijk is, suggereren onze bevindingen van een 
sneller en meer uitgesproken afname van de linker kamerfunctie inclusief een afname 
van de slagarbeid gedurende een herhaalde ischemische periode met gepaard gaande 
verminderde veranderingen van het ST-segment, dat een afname in het linker kamer 
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zuurstofverbruik, een deel van het mechanisme is waarmee de linker kamer zich kan 
beschermen tegen een ischemische gebeurtenis. Onze bevindingen zouden een richting 
kunnen geven aan toekomstige studies naar het mechanisme en de mogelijk klinische 
toepassing van preconditionering in de dagelijkse praktijk.
Linker kamerfunctie is een belangrijke determinant voor overleving. In het pre-reperfusie 
tijdperk was het mogelijk om het beloop van linker kamerfunctie te vervolgen gedurende 
de vroege fase van het myocardinfarct. Deze klinische studies demonstreerden een 
opwaartse verschuiving van de linker kamer compliantie curve door het infarct. In het 
huidige tijdperk van de primaire PCI liet data van na de procedure ook een verhoogde 
linker kamer vullingsdruk zien. Primaire PCI is naar voren gekomen als de beste 
reperfusie behandeling, maar de directe effecten daarvan op linker kamerfunctie was 
niet bestudeerd. Onze resultaten demonstreren directe verbetering van de diastolische 
linker kamer compliantie curve (d.w.z. een neerwaartse verschuiving) en de apicale 
contractiliteit. Interessant is dat onze bevindingen suggereren dat diastolische verbetering 
minder is in patiënten waarbij AIVR optreedt na reperfusie. Diastolisch linker kamer 
disfunctie direct na reperfusie zou zelfs de aanzet kunnen zijn tot AIVR, omdat we meer 
uitgesproken diastolische linker kamer disfunctie vonden voorafgaand aan AIVR in 
deze patiënten, terwijl AIVR voorheen werd beschouwd als een goedaardig teken van 
reperfusie.  
AIVR kan ook een onverwachte uitgesproken daling van de systolische bloeddruk laten 
zien, zowel ten gevolge van linker kamer disfunctie als de afwezigheid van de atriale 
bijdrage aan de linker kamer vulling. Vooral in patiënten met distale verantwoordelijke 
lesies, in vergelijking met proximale lesies, wordt een uitgesproken daling van de 
bloeddruk gezien. Waarschijnlijk verkeren patiënten met een proximale lesie in de linker 
coronair arterie in een meer gecompromitteerde hemodynamische toestand door het 
grotere ischemische gebied. Onze data suggereert verder dat AIVR mogelijk niet optreedt 
in patiënten met normale diastolische linker kamerfunctie. Dit wordt ondersteund door 
onze bevinding dat linker kamer ontlasting met de intra-aortale ballonpomp de aanzet 
tot het ontstaan van AIVR deed verdwijnen. 
In dit proefschrift demonstreren we bemoedigende resultaten met betrekking tot de 
veiligheid, toepasbaarheid, en werkzaamheid voor het gebruik van de nieuwe linker 
kamer ondersteunende pomp, de Impella LP2.5, in hoog risico en STEMI patiënten. 
Gedurende linker kamer ondersteuning vonden we een toename van de coronaire 
doorstroming en coronaire microvasculaire weerstandsvariabiliteit, waarschijnlijk door 
een vermindering van de linker kamer vullingsdruk en wandspanning dat in zowel hoog 
risico PCI als STEMI patiënten werd gezien. Bovendien werden gunstige diastolische 
effecten zoals de neerwaartse verschuiving van de linker kamer compliantie curve gezien 
in STEMI patiënten met residuale ischemie (d.w.z. TIMI 2 flow en beperkte ST-segment 
resolutie). Deze bevindingen suggereren dat mechanische linker kamer ontlasting door 
de Impella, naast het genereren van een stabiele hemodynamische toestand, de vraag van 
de linker kamer naar zuurstofrijk bloed doet verminderen en daarbij (verdere) verbetering 
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geeft van de diastolische linker kamerfunctie, wat vooral van belang kan zijn in STEMI 
patiënten met inadequate myocardiale reperfusie. 
Ondanks linker kamer remodelering na STEMI laten lange termijn effecten na primaire 
PCI een verdere verbetering zien van de passieve diastolische linker kamer eigenschappen, 
welke gepaard gaan met een verbetering van de systolische linker kamerfunctie. 
Desondanks resulteren grotere infarcten in een gestoorde linker kamer pompfunctie die 
geassocieerd is met een verminderde coronaire microvasculaire weerstandsvariabiliteit. 
Dit komt voornamelijk door een grotere coronaire doorstroming gedurende rust in deze 
gecompromitteerde linker kamers. Verbetering van de linker kamerfunctie in Impella-
ondersteunde STEMI patiënten suggereert dat de Impella zou kunnen dienen als een 
middel voor het beperken van infarctgrootte en negatieve linker kamer remodelering.

Aanbevelingen voor de toekomst

Drukvolume analyse van metingen met de conductantiecatheter heeft in dit proefschrift 
zijn waarde laten zien door het leveren van nieuw inzicht in de linker kamerdynamica 
gedurende electieve en primaire PCI. Inzicht in linker kamerdynamica levert waardevolle 
informatie over nieuwe behandelmethoden voor patiënten die percutane interventies 
ondergaan. Bovendien kan de combinatie van intracoronaire metingen met invasieve 
linker kamerfunctie metingen meer fysiologische kennis opleveren over (linker kamer 
ondersteunde) PCI. Onze resultaten over de effecten met mechanische linker kamer 
ontlasting zouden toekomstig onderzoek naar de effecten op overleving kunnen 
aanmoedigen. Ook zouden deze richting kunnen geven aan de ontwikkeling van 
percutane mechanische linker kamer ondersteuning.

proefschrift Remmelink.indb   168 15-9-2009   15:38:57




