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CHAPTER Vlll 

Summary 

Life is short .tad the ast brig I ~ P  O C C ~ T ~ O F Z  fleeting apepierrce fa1Ullaciow nrzd j u a ~ r n e n t  
dficuSt. Hippocrates. 

The  aim of this thesis was ro investigate a subgroup of patients admitted to hospital be- 
muse  of unstable angina and showing an eleclracardiographi@ pattern pointing to a 
critical narrowing in the proximal left anterior descending coronary artery. 

In Chapter 11 we report upon the first experience with 26 patients. In spite of symp- 
tom control by medical therapy 12 of 16 patients who were not operatecll upon, 
developed an extensive anterior wall infarction soon after admission. Urgent coronary 
angiography was proposed to identify candidates for early sevasculariz~rtion. 

In Chapter 111 the arigiographic and clinical characlerisrics a te  described u fa  larger 
study population of 181[1 patients with an impending anterior wall inlarction. In 90 per- 
cent of cases the abrlor~nal STsegnlent and inverted T wave in the precordial leads nor- 
malized during follow-up. Data analysis suggested hibernation and stunning of the my- 
ocardium as the underlying rnchanism of the electrocardiographic and angiographic 
abnormalities. Patients with a patent but severely diseased proximal LAD \witlncpul col- 
lateral circulation were at higher risk for suffering a myocardial irrfarction. Revascu- 
larization was effective in relieving signs of ischemia. 

ChaptesITV discusses the identification and predictior~ of risk of Eraving a proximal 
LAD obstruction. Patienls with demonstrable ischemia, as manifested by an abnormal 
ECG at rest, appear to have major benefit from reperfusion. 

In Chapter V effect of anti-ischemic treatment on left ventricular wall motion was 
studied by serial echocardiography in 35 patients with tnnsrable angina lraving the 
described typical electrocardiographic pattern. Seventeen revascularized and 18 n~edi-  
cally treated patients demonstrated significant improvement in myocardial systolic and 
diastolic filnction wllcn the M-mode and 2D echocardiagraphic study was repeated 2.2 
montb2s after admisston. 

Also tliese fir-rdirrgs do suggest stunned and hiberrzatinmg mycrcarililtrrn as tlrc underly- 
ing mechanism of the observed electrocardiographic and eehacarcliograpEric abnor- 
malities. 

In Chapter VI 41 patients are analyzed having unstable angina ancl an abnormal 
ECG. Following trea~met-rt with a fibrinollytic agent there was retrospective evidence 
of a high incidence of coronary thrombosis (of 54%) in tllese patlcnts. A decrease i n  
coronary obstmc(ion was primarily observed in patients with a complete or subtotal 
stenasis and markedly diminished coronasy flow. Emprovernent in coronary anatunzy 
was not determined by clinical characteristics of the study population. Ischcmic symp- 
toms and the incidence of surgical or angioplastic intervention were not different in 
patients with or without a reduction in coronary sienosis severilty after Fibrlnolytic ther- 
apy. 



In Chapter V1ti;"ll we nndicate rhal the elecrrocardiograpbic ''W pattern" of abnormal 
ST liegnrent and inverted T wave in the precordial leads can also develop and some- 
dimes disappear in many othersituations like cardiomyopatJhy, rnitralvalve disease, P U P -  
munary disease, rhythm and conduction clishrbances or no disease. A careful history 
followed by physical examination can avoid mislabeling the patient as suffering from 
coronary artery disease. Several mechanisms like myocardial irzjury, intrawentricvlar 
pressure elevation and repetitive abnormal ventricular activation were described as 
possjble causes of the transient or persistent electrocardiographic abnornlalities. 

May be lire wili lengthen thanks to the hopehlily non-fallacious experiences discussed 
in this thesis! 



Samenvatting 

(Deze samenvatting is vooral geschreven voor hen die kennis willen nemen van de In- 
houd van dit praefschrift, doch niet medisch geschoold zijn). 

In de laatste deceiinia vornsen hart- en vaatziekten dc bclaligrijkste oorzaak van ziek- 
te en overlijden irn de Westerse samenleving. Ziekten van de kransslagaders en van de 
grote slagaders maken hiervan heit belangrijkste deel uit. In de Iristsxe jaren hebben de 
kennis van dit lijden en de diagnostische en therapeutische mogelijkhedei1 zich helang- 
rijk uitgebreid. 

Het har t  is een spier die uit  vier holte11 bestaat (figuitr I). De vier h o l ~ e ~ ~  zij11 i11 twee 
functioneel gelijke paren gerangschikt. Deze delen worden door een tussenschot, het 
septurn, van elkaar gescheiden in een linker en een rechter harthelft. leder paar bestaat 
uit een dwnwamrdige voorkamer (de boezein) en een dihandige hoofdkamer (de ka- 
mer). Tussen de voorkamer en de hoofdkamer en tussen de hoofdkarner en de long- 
en lichaamsslagader bevinden zich kleppen die er voor zorgen dat her bloed door het 
hart In een bepaalde richting stroomt. 

Het hart is een pomg die er voor zorgt dat valdoeride bloed door de kleine (de 
long-) en de grote (de licliiiams-) circulatie stroolmt. In rust pompt het hart iedere nzi- 

FIGUUR 1: Bloedsiroom door de vier harthcllfen cn dnor de kleine (de linker en rcrhlcr Irmg-) en de 
grotc (de lichaarns-) circuletic via een opecnvolgarede samcnitrekkcnidc licwcping v,in d c  voorkamers (a) 
en de h ~ ~ f d k m e r s  (t?). 

A 0  = aorta; GC = grotc circulatie; KL = klcinc rlrculatle, L = longen; 1.D - linker iboc~iim; LK = 

linker kamer, LS = long slagader; RB = rcchler baeizm; RK = rechter karncr 



nuw t ongeveer 5 li ter blocd roitd, bij inspanning kan dit oplopen tot 20 liter pen minuut. 
Essentieel voor een goede pcrrnpfunctie van het hart is dat eerst de vooirkarners en daar- 
na de hoafdhmers zich samentrekken (figuur la en 12, respectievel~k). Het signaal rot 
het. samentrekken van de hartspier wordt gegeven doos een m a k  electrúsch stroompje 
dat hoog in de rechter boezenii (in de sinusknoop) ontstaat. Deze electrische prikkel 
wordt via een gespecialiseerd type weefsel, het geleidlrrgsweefsel, aan de overige hart- 
onderdelen doorgegeven. Deze golf wan ciectriciteit wordt gevolgd door de bavenbe- 
schreven golf van hart-spiercontractie. 

De energie behoefte voor hei samentrekken van de hartspier Is groot. De hartspier 
krijgt zij12 energie via twee kransslagaders aangevoerd (figuur 2) .  De beide kramslaga- 
ders hebben lnin oorsprong in de grote lichaamssllagader (aorta), vlak boven de over- 
gang van de linker hartkamer naar de aorta. Een kransslagader voorziet voornamelijk 
de rechter hartliiel €t van zuurstof en, voedingsstoffen en heet de rechter kransslagader. 
De linker kransslagader splitst zich vlak na zijn oorsprong in twee takken. Een tak (de 
circumflextak) voorziet voor een belangrijk deel de achterzijde wan, de linker harthelft. 
De andere tak (de voorste afclalende tuk) verzorgt de voonvand van de linker kamer 
en het grootste deel het kamertussenschot (l.iet septurn). Reide kransslagaders brengen 
behalve bloed naar de harispier ook bloed naar het prikkelvormend- en prikkelgelei- 
dingssysieem. 

De besclnreven golf van electrlciteit over de hartspier kan door een apparaat wor- 
den opgevangenr. De registratie hierva11 heet het electracardiogram. 

De hartspiercontractie ka11 in beeld worden gebracht met behulp van geluidsgolven 
(vergelijkbaar met het sonarsysteem waarmee wordt bepaald lioever een boot van de 
zeebodem verwijderd is). Deze onderzoeksmethode heet echocardiografie. 

F l l i U U R  2. De krriiissl~ysdcrs niilspringen uit de grote lichaaiiisslayader (de aorta) 



Daarnarust kan men via een invasief onderzoek (hartcatheterisatie) contraststof in de 
hartkamers spuiten, zadat d e  binnenkant en  de knijpbeweging van het hart via r6ntgen- 
stralen zichtbaar kan worden gemaakt. P_aa&lgenoenade techniek wordt ook toegepast 
bij her in beeld brengen van de  binnenkant van de  kransslagaders. 

D e  wand van de kransslagaders kan om veelal, onbekende redenen een dusdanige 
verandering ondergaan dat d e  doorgang verkleind en  de  doorstroming belerniinerd, 
wordt (figuur 3b). Een gevolg hiervan kan zijn dat het hart verstoken raakt van zuur- 
stof e n  voedingsstoffen. Hierdoor kan de  spier zich niet goed samentrekken, de golf 
van electricileit zich niet goed voortbewegen en worden er zenuwvezels geprikkeld, 
waardoor de  patiënt "pijn in d e  borst" ewaart ("angiiiia pectoris"). 
Indien de  doorstroming van zuurstofrijk bloed kortdurend belemmerd Is, zoals Isij "m- 
gina pectoris", zullen de genoemde gevolgen slechts tijdelijk zijn. Indien d e  doorstro- 
rnnng blijvend onderbroken wordt, zoals bij het hartinfarct, zullen de getroffen hart- 
spier en  Iiei lokale geleidingssysteem ernstig en meestal blijvend beschadigcl worden. 
De zenuwezels in het infasctgebiedmllen de patient net zo lang pijn bezorgen, totdtib 
ze door een gebrek aan zuurstof definilief beschadigd zijn en  geen pijnprikkels meer 
kunnen geven. 

Is het hart echter matig Lang verstoken van energie, zoals bij een zogenaaii~d drei- 
gend hartinfarct, dan kan een hartkneuzing ontstaan. De  schade kan voor een belang- 
rijk deel door het lichaam hersteld worden. Net als bij een skele~pierki~euzing,  zal dit 
lierstel echter tijd vergen. 

Via onderzoek dat is neergelegd in dit proefschrift, wordt aangetoond dat een groep 
vanpatignten herkend kan worden die een dreigend hartinfarct heeft, waarbij de bloed- 
stroom zodanig beperkt is (geweest), dat de  hartspier wc1 gekneusd, doch niet defini- 
tiefbeschadigd is geraakt. Herkenning van deze groep vindt plaats via de  ziektegeschie- 
denis van de  patiënt en  zijn electrocardiogram (Iioofdstuk I l ) .  Laatstgenoemde 
onderzoekstechniek laat bepaalde afwijkingen zien die wijzen o p  een dreigende afslui- 

NORMAAL VERANDERDE WAND VERANDERDE W N D  
+ BLOEDSTOLSEL 

a b C 
FIGUUR 3: 
a) Doorsnede van eert normale wand van een "gc~unde" hmdagadc r .  
b) Doorsnede van een verdikte wand van een vernauwde kransslagader. 
c) Als b, doch op de veranderde wand van de vernauwde kransslagader zit een b!uedslolscl. 



ting in her begin van de  voorste afdalende tak van de  hnker kransslagader. Dit ah i j -  
kende patroon wordt weraorôaakt door een slechte bloedvorilrziening van een belang- 
rijk deel van het hart, te weten d e  voorwand en het harttussenschot. 

Treedt e r  bij dit  type dreigend hartinfarct een tijdig herstel op van bloed- e n  
energievoorzien111g~ dan ziet men dat de hartfunctie (de knijpbeweging) e n  de  electri- 
sche activiteit van het hart (volgens het hartfilmpje) na meerdere dagen zich kunnen 
normaliseren. Beide waarnemingen werden gedaan via herhaald echo- en electro-car- 
dlografisch onderzoek (heschreven in hoofdstuk 111 en V). 

Treedt niet op  tijd herstel op van d e  b8oeddoorstroming en wordt de  energievoor- 
ziening volledig geblokkeerd, dan ontstaat er  alsnog definitieve schade en  spreken we 
van een hartinfarct. 

Het gevaar van de  beschreven vernauwing in het begin van de  voorste afdalende 
kransslagader is dus het grote risico op het krijgen wan een uitgebreid hartinfarct of op 
overlijden (hoofdstuk W).  Dit risico is duidelijk groter dan wanneer deze vernauwing 
zich in  een van d e  andere kransslagaders bevindt. 

Ben dreigend hartinfarct wordt onder andereveroorzaakt door het ontstaan van een 
vers bloedstolsel, dat zich net als bij een echt hariinParct bovenop d e  reeds veranderde 
wand van de vernauwde kransslagader vormt (figtiun 3c). Ecn dergelijk stolsel kan via 
een stolseloplossend geneesmiddel worden verwijderd, waardoor de  ernst van d e  ver- 
nauwing kaii afnemen (hoofdstuk. W). E-iet is aan te nemen dat deze vorm van hehan- 
deling de blocdvoorziening van het bedreigde gebied kan verbeteren. D e  juistheid van 
deze aanname vormt hct onderwerp vaan enkele onlangs gestarte onderzoekingen. 

De meest zekere vorm van therapie van dit type dreigend infarct is anno 1489 ech- 
ter het aalzlcggen van "een omleiding" of het oprekken van de  hansslagaderver- 
nauwing (I~oofdstwk 111). 

Is het in dit proefschrift beschreven patroon van het hartfilmpje uniek voor een ern- 
stige vernauwing hoog in de  voorste afdalende kransslagader? Het antwoord is nee. 
Men kan deze registratie (jok zien bij andere hartziekten en bij soinmige ziektebeelden 
die niet het hart betreffen Qhoofdsluk VII). Deze bevinding benadrukt dat de  diagno- 
se van dit type dreigend hairtinfidrct niet alleen gesteld kanworden via het hartfilmpje 
doch inede gebaseerd rn0e.t zijn op de ziektegeschiedenis van d e  betrokken patient. 

De becloeliiig van dit proefschrift is om duidelijk te maken dat her op een goedko- 
pe manier door middel van een hartfilmpje en  het klachtenpatroon mogelijk is orn pa- 
tieiz~eli te herkeiinen met een ernstige vernauwing van een kransslagader waarbij een 
grout deel van tle llarrspier met afstenrcn wordt bedreigcl. Wet is noodzakelijk dat anno 
1989 de  hartspecialist goed op de  hoopte is van dit beeld omdat eenjuiste behandeling 
deze catastrofe kan voorkonien. 




