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Summary

Summary

The direct consequences of acute myocardial infarction involve many, often complicated,
processes. In short, one of the coronary vessels that normally provide the heart of
oxygen gets plugged with a blood clot. Without treatment, there is a high probability that
part of the heart is too long deprived of oxygen and dies, releasing the content of the
muscle cells, including proteins, into the circulation. Some proteins, the co-called cardiac
markers, are only present in cells of the heart and can therefore be used by the
physician for the diagnosis of myocardial infarction. In this thesis, several chapters
describe the release mechanisms of these cardiac markers, and subsequent processes,
in more detail.

Should an occluded vessel be opened, either spontaneously or after administration of
blood cloth dissolving medication, unfavourable processes will still take place. The
presence of dead cells triggers an inflammatory reaction that not only breaks down these
dead cells but also attacks viable cells in the surrounding tissue, increasing the damage
to the heart even further.

Besides research on cardiac markers, this inflammatory reaction and the so-called
reperfusion injury are also investigated. The topics described in this thesis all have the
infarcted heart in common and contribute to the explanation of processes that occur
during and after myocardial infarction. Goal of this PhD research is two-fold: gaining
better understanding of specific fundamental biochemical processes, and providing
answers to questions directly related to patients in the hospital.

Chapter 1 provides background information about several (biochemical) processes and
techniques that are supposed to be known in the following chapters. The topics
discussed are:

myocardial infarction,

cardiac markers used in the hospital,
the complement system,

mathematical modelling of the time-related release of cardiac markers,

renal clearance.
In chapters 2 to 4, the cardiac marker tropomn T is thoroughly investigated. Chapter 2
describes the development of an analytical method to isolate, separate and visualise
(fragments of) troponin T from blood. Using this method on blood samples of patients
with acute myocardial infarction (AMI) has finally proven the long-existing hypothesis
about troponin T fragmentation. In the samples taken shortly after the onset of symptoms
a pattern of larger troponin T fragments is present that appears to shift to a pattern of
smaller ones in the time-course after infarction. By confirming the presence of these
troponin T fragments, various (quantitative) aspects about myocardial injury caused by a
lack of oxygen are placed in a different light.

In Chapter 3. the same method was used on blood samples of dialysis patients in
search for an answer to why unexplainable high concentrations of troponin T are often
found in the blood of these patients. Troponin T fragments that otherwise would have
been rapidly removed by properly functioning kidneys were now found accumulating in
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the circulation of the dialysis patients. These findings provide valuable information for a
better interpretation of troponin T test-results and give more insight in the normal
situation in healthy persons

The final chapter specifically dealing with troponin T is Chapter 4 Animal studies have
shown that classic cardiac markers like CK and HBDH are completely released after an
infarction and can be totally recovered from the circulation. Nowadays troponin T can
also be used for infarct size determination and a possible effect of the before-mentioned
inflammatory reaction could have a negative impact on the accuracy of the method.
Although a relation between infarct size (based on the enzyme HBDH) and severity of
the inflammatory reaction, expressed by the total CRP release, has indeed been found,
the influence on troponin T values is the same as on other cardiac markers This leads to
the conclusion that infarct size determination based on troponin T values is not
Influenced by the inflammatory reaction.

Another protein —the enzyme CK-MB— is subject of investigation in Chapter 5
Previous studies suggested an extremely high variation and even total absence of CK-
MB In cardiac tissue If this were to be true, it would have a profound impact on the
suitability of CK-MB measurements for infarct size determination. We demonstrated that
this absence is merely an artefact caused by the instability of CK-MB Exposure of
cardiac tissue samptes fo ditferenf pH environments has shown fhaf CK-MB is readily
degraded at pH values below 6.0. Acidosis of cardiac tissue during the perimortal phase
can result in such low pH values and is therefore most likely the cause of the apparent
low CK-MB tissue content.

Chapter 6 describes another application for the use of cardiac markers. Patients
undergoing coronary artery bypass grafting are at risk for minor myocardial ischemia due
to the use of the hart-lung machine. Without infarction, patients can be transferred from
the intensive care unit to the (less expensive) medium care unit earlier after the
operation. Use of cardiac markers can assist the physician in deciding whether a patient
can be transferred to medium care or not. Hence it is important that the cardiac marker
has enough sensitivity. By comparing the diagnostic value of three different cardiac
markers at various times after the operation, the fastest and most reliable marker for this
purpose could be selected. CK-MBmass is the most sensitive cardiac marker with a very
high negative predictive value up to 12 hours after the operation while a significant
difference between both patient groups was already present upon arrival at the intensive
care unit. Later after the operation troponin T is the most sensitive marker for the
presence of a myocardial infarction. Using these results, treatment after cardiac surgery
can better be accustomed to the individual patient.

Chapter 7 describes the results of the Cetor study. A complement inhibitor (C1-inhibitor)
was administered to 22 patients suffering from myocardial infarction to suppress the
inflammatory reaction in the heart. This was the first time high-dose complement
inhibition was used in such patients, and despite the fact that it was not a randomised,
double-blind study and good controls were missing, results are encouraging.
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Because the cardiac markers were already elevated at the time the medication was
allowed to be administered (6 hours after the onset of symptoms) is was possible to
normalise the differences in the release of the cardiac markers to the 6-hour pre-
treament value. Besides a better determination of the effects of the C1 -inhibitor
treatment, this normalisation process also allowed a comparison between the third-
generation troponin T values of the patients and the second-generation troponin T values
of the controls. Results indicated both a reduction of complement activation (expressed
by C4b/c concentrations) as well as a reduction of infarct size, expressed by total
troponin T release.

Based on the detailed patient data obtained from the Cetor study, the pharmacokinetic
behaviour of C1 -inhibitor is investigated in Chapter 8. Several different turnover rates
had been published regarding the disappearance of C1 -inhibitor in various patient
groups. By using a 2-compartment model, C1-inhibitor concentration curves were fitted
to the measured C1 -inhibitor plasma curves by adjusting the model parameters. With this
method the disappearance rate of C1 -inhibitor, which turned out to be caused by two
equally contributing pathways, could be precisely determined. Results indicate that
besides the accepted removal pathway, a pathway of continuous basal complement
inhibition /.e., complex formation of C1 -inhibitor with activated C1, is present under
normal circumstances. This would result in a disappearance rate of only half as fast as
previously assumed.

In the final chapter. Chapter 9, the main results are reviewed and commentarised and
suggestions for related research in the (near) future are given.
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Samenvatting

De directe gevolgen van een acuut hartinfarct beslaan vele. vaak ingewikkelde,
processen. Kort samengevat wordt een van de bloedvaten die normaal gesproken het
hart van zuurstof voorzien afgesloten door een bloedprop. Zonder behandeling is de
kans groot dat een gedeelte van het hart te lang van zuurstof verstoken blijft en afsterft.
De inhoud van de dode hartspiercellen, waaronder eiwitten. wordt uitgestort en komt in
de bloedsomloop terecht Bepaalde eiwitten, de zogenaamde hartmarkers, komen alleen
in hartspiercellen voor en kunnen dus door de arts gebruikt worden om vast te stellen of
er sprake is van een infarct. In enkele hoofdstukken van dit proefschrift wordt vorder
ingegaan op de mechanismen waarop deze hartmarkers vrijkomen en wat er daarna met
ze gebeurt.

Mocht het afgesloten bloedvat na vertoop van tijd opengaan, hetzi) spontaan, hetzij door
het toedienen van stolseloplossende medicijnen, dan nog treden er nadelige fenomenen
op. Door de aanwezigheid van dode cellen komt in het hart een ontstekingsreactie op
gang die niet alleen deze dode cellen opruimt, maar ook nog een deel van de
levensvatbare cellen in het omiiggende weefsel wat de uiteindelijke schade aan het hart
nog groter maakt.

Naast het onderzoek aan de hartmarkers worden ook enkele hoofdstukken gewijd aan
onderzoek van deze ontstekingsreactie en de zogenaamde reperfusieschade. De
onderwerpen die in dit proefschrift behandeld worden hebben allemaal betrekking op het
hartinfarct en dragen bij aan een verklaring van processen die optreden tijdens of na een
hartinfarct. Doel van dit promotieonderzoek is tweeledig: dieper inzicht krijgen op
bepaalde fundamentele biochemische processen, en vragen beantwoorden die direct
verband houden met de patienten in de kliniek.

Hoofdstuk 1 bevat achtergrond informatie over diverse (biochemische) processen en
technieken die in de rest van de hoofdstukken als bekend worden verondersteld. Aan
bod komen achtereenvolgens:

het hartinfarct,

de verschwende hartmarkers die in de kliniek gebruikt worden,
het complement systeem,
het wiskundig modelleren van het tijdsverioop van vrijgekomen
hartmarkers,
de filterfunctie van de nieren.

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt de hartmarker troponine T onder de loep
genomen. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een methode om (fragmenten
van) troponine T uit bloed te isoleren, om deze vervolgens op grootte te scheiden en
zichtbaar te maken. Toepassing van deze methode op bloed van infarctpatienten heeft
de al lang bestaande hypothese betreffende troponine T-fragmentatie eindelijk bewezen.
In monsters die kort na het ontstaan van de klachten zijn verzameld is een patroon van
grotere fragmenten zichtbaar. In de tijd na het infarct lijkt dit te verschuiven naar een
ander patroon met kleinere fragmenten. Met het aantonen van deze troponine T
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fragmenten worden verschillende (kwantitatieve) aspecten van hartschade door
zuurstofgebrek, in een ander daglicht gezet.

In Hoofdstuk 3 is dezelfde methode toegepast op bloedmonsters van nierdialyse
patienten om zo een antwoord te krijgen op de vraag waarom er regelmatig
onverklaarbaar hoge troponine T concentraties worden aangetroffen In het bloed van
deze patienten. Het blijkt dat fragmenten van troponine T. die normaal gesproken door
goed werkende nieren snel gezuiverd worden, zieh ophopen in het bloed van dialyse
patienten. Deze resultaten geven waardevolle informatie voor een betere interpretatie
van troponine T uitslagen. Tevens wordt op deze manier een beter inzicht verkregen in
de normale situatie bij gezonde personen.

Het laatste hoofdstuk waar speeifiek naar troponine T gekeken wordt is Hoofdstuk 4. Uit
dierproeven is gebleken dat klassieke hartmarkers als CK en HBDH na een infaret
volledig worden uitgestort en teruggevonden kunnen worden in het bloed. Omdat
tegenwoordig troponine T eveneens gebruikt kan worden voor het inschatten van de
inlarctgrootte, zou een mogelijk effect van de hiervoor beschreven ontstekingsreactie
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de nauwkeungheid van deze methode. Hoewel
er inderdaad een verband gevonden is tussen de infaretgrootte (op basis van het enzym
HBDH) en de ernst van de ontstekingsreactie (op basis van de totale CRP uitstort) geldt
Uli VUUI llupuinllö r in ub^t*i\Ub .rai*f Jilr »C\,T jarvtow Kicirna'trorK Hcon nt lo»n

geconcludeerd worden dat bepaling van de infaretgrootte op basis van de troponine T
uitstort niet gestoord wordt door de ontstekingsreactie.

In Hoofdstuk 5 wordt een andere hartmarker bekeken, namelijk het enzym CK-MB.
Eerdere studies rapporteerden voor de weefselinhoud van CK-MB enorm uiteenlopende
getallen, tot zelfs complete afwezigheid van het enzym in hartweefsel Mocht dit laatste
inderdaad zo zijn, dan zou dit dramatische gevolgen hebben voor de geschiktheid van
CK-MB voor het bepalen van infaretgrootte. Wij hebben kunnen aantonen dat de
gemeten afwezigheid slechts een artefact is, veroorzaakt door instabiliteit van CK-MB.
Door monsters van hartweefsel bloot te stellen aan verschillende zuurgraden is
aangetoond dat CK-MB bij een pH kleiner dan 6.0 snel wordt afgebroken. Verzuring van
de hartspier tijdens het sterfproces kan in dergelijke zuurgraden resulteren en is
hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de schijnbaar läge CK-MB weefsel inhouden.
Van heel ander aard is het onderzoek omschreven in Hoofdstuk 6. Patienten die een
bypass operatie ondergaan lopen kans op een klein infaret ten gevolge van het gebruik
van de hart-long machine. Zonder infaret kunnen patienten na de operatie doorgaans
sneller van de intensive care naar de (goedkopere) medium care afdeling. Het gebruik
van hartmarkers kan de arts ondersteunen in het maken van de beslissing tot
overplaatsing. Het is daarvoor van belang dat de gebruikte marker gevoelig genoeg is.
Door de diagnostische waarde van dne hartmarkers met elkaar te vergelijken kon de
snelste en meest betrouwbare geselecteerd worden. Tot 12 uur na de operatie is CK-
MBnuss« de beste hartmarker met een zeer hoge negatief voorspellende waarde waarbij
er al bij aankomst op de intensive care een significant verschil bestaat tussen de beide
patientengroepen. Uiteindelijk kan met behulp van troponine T op een later tijdstip het
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beste uitsluitsel verkregen worden over een de aanwezigheid van een inlarct. Met deze
resultaten kan de behandeling na een bypass operatie beter worden afgestemd op de
individuele patient.

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de Cetor Studie beschreven. Tweeöntwlntlg
patienten met een acuut hartinfarct kregen een ontstekingsremmer (C1-inhibitor)
toegediend om de ontstekingsreactie in de hartspier te onderdrukken Dit was de eerste
Studie waarbij dergelijke patienten een zo hoge dosis van de remmer kregen toegediend.
Hoewel het geen dubbelblind gerandomiseerd onderzoek betraf, en dus een goede
controle groep ontbrak, zijn de resultaten bemoedigend. Omdat de hartmarkers al
verhoogd waren vöor het medicijn toegediend mocht worden, was het mogelijk om
verschillen tussen patienten in de uitstort van deze markers te normaliseren op de 6-uurs
waarde die verkregen werd vöor het toedienen van de ontstekingsremmer. Naast het
verkrijgen van een duidelijker beeld van de effecten van behandeling met C1 -inhibitor,
konden op deze manier ook de patienten waarden op basis van de 3° generatie
troponine T bepaling vergeleken worden met de controle waarden bepaald met de
2* generatie troponine T test. De resultaten laten naast een goede tolerantie voor het
medicijn zowel een vermindenng zien van de ontstekingsreactie (op basis van C4b/c
concentraties) als een reductie van de infarctgrootte op basis van de totale troponine T
uitstort.

Hoofdstuk 8 beschrijtt de farmacokinetiek van C1-inhibitor die is onderzocht aan de
hand van de gedetailleerde patientengegevens uit de Cetor Studie. In de literatuur zijn
namelijk verschwende afbraaksnelheden van diverse patientenpopulaties gepubliceerd
betreffende de klaring van C1 -inhibitor. De op basis van een 2-compartimenten model
berekende C1-inhibitor concentratiecurves zijn door het veranderen van de
modelparameters aangepast aan de uit de Cetor studie verkregen C1-inhibitor
plasmacurves. Op deze manier is de afbraakconstante van C1 -inhibitor, welke bleek te
zijn samengesteld uit twee aparte afbraakroutes, nauwkeurig bepaald. Naast de
bekende afbraakroute lijkt er onder normale omstandigheden nog een continue remming
van het complement systeem te zijn waarbij C1-inhibitor samensmelt met geactiveerd C1
en zo uit de circulatie verdwijnt. Hierdoor zou de afbraaksnelheid slechts de helft zijn van
wat eerder werd aangenomen.

Het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 9. laat de belangnjkste resultaten, voorzien van
commentaar nogmaals de revue passeren Daarnaast worden suggesties aangereikt
voor onderzoek in de (nabije) toekomst.
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