Doktorgradsavhandling:

Trombeaspirasjon ved PCIbehandling av STEMI

(Primary percutaneous coronary
intervention and the role of
thrombus aspiration)
Tone Svilaas, Universitetet i Groningen, Nederland

Sammendrag av avhandling
for ph.d.-graden 13.
desember 2010.

og fant en odds ratio for mortalitet med primær PCI sammenlignet med ubehandlede
kontroller på 0,56, som tilsvarer en teoretisk
reduksjon av korttidsrisiko for død på 44 %.
Bruk av stent ved primær
PCI er begrunnet med mindre
behov for senere revaskularisering, men reduserer ikke mortaliteten sammenlignet med PCI
uten stenting. Reokklusjon blir
ansett som en bedre prediktor på
redusert venstre ventrikkelfunksjon og kardiovaskulær mortalitet
enn antall revaskulariseringer.4,5
Effekten av en “ren (bar) metallstent” (BMS) på reokklusjon,
restenose og subakutt trombose
beskrives. I en meta-analyse ble resultatene samlet fra i alt 6192 pasienter i 10
randomiserte studier som sammenlignet
BMS-implantering med ballongdilatasjon.
Det var en imponerende reduksjon i antall
reokklusjoner (6,7 % vs 10,1 %, p=0,03) og
restenoser (23,9 % vs 39,3 %, p<0.001),
men ikke reduksjon i antall subakutt trombose (1,7 % i begge grupper). Disse funn
støtter bruk av BMS ved STEMI.
Ved siden av den mekaniske reperfusjon hos pasienter med STEMI, er adjuvant
farmakologisk behandling av tromben, blant
annet glykoprotein (GP) IIb/IIIa-hemmere,
viktig.6,7 I avhandlingen diskuteres en artikkel av Montalescot og medarbeidere som
gir tre-års-resultater av Abciximab Before
Direct Angioplasty and Stenting in Myocardial
Infarction Regarding Acute and Long-term
Follow-up (ADMIRAL)-studien. Denne
studien med 288 pasienter er den første
som demonstrerer fordelen med GP IIb/
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Myokardinfarkt med elevasjon
av ST-segmentet (STEMI) blir
vanligvis forårsaket av en ruptur
av et aterosklerotisk plakk, fulgt
av aggregering av blodplater og
trombosedannelse, som gir en
akutt okklusjon av en koronararterie. Primær
perkutan koronar intervensjon (PCI) er den
foretrukne behandling ved STEMI.1,2
Denne avhandling beskriver rollen
til fjernelse av aterotrombotisk materiale
ved hjelp av aspirasjon ved primær PCI. I
tillegg undersøkes de generelle aspekter
ved invasiv og farmakologisk behandling av
STEMI-pasienter.
I avhandlingens første del gjennomgås kort den historiske utviklingen av
patofysiologi og behandling ved STEMI.
Annen del dreier seg om metodeutvikling av
primær PCI, stenter og adjuvant farmakologisk behandling. En artikkel av David Massel
omtales, der det blir gjort en evaluering av
effekten av PCI ved akutt myokardinfarkt
versus ingen behandling.3 Denne sammenligning er aldri undersøkt i randomiserte
studier, siden primær PCI ble utviklet etter
at trombolyse ble en akseptert behandlingsform. Forfatteren brukte data fra 30 studier
hjerteforum

N° 2 / 2011 / vol 24

126

før prosedyren eller synlig trombe på
angiogrammet. Det var også en bedring av
kliniske utfallsparametre etter 30 dager, dog
ikke signifikant. Antall døde blant pasienter
med MBG på 0 eller 1, 2 og 3 var henholdsvis 5,2 %, 2.9 % og 1,0 % (p=0,003), og
andel MACE var 14,1 %, 8,8 % og 4,2 %
(p<0,001). Histopatologisk undersøkelse
bekreftet vellykket aspirasjon hos 72,9 %
av pasientene. Trombeaspirasjon er således
anvendelig hos de fleste pasienter med
akutt myokardinfarkt, og metoden resulterer
i både bedre perfusjon av myokard og klinisk
utfall enn med konvensjonell PCI.
Den forbedrede myokardperfusjon
har formodentlig en positiv effekt på remodellering av venstre ventrikkel,11 og derved
på senere klinisk utfall.12 Ett års mortalitet
og data på reinfarkt viser faktisk en positiv
effekt av trombeaspirasjon.13 Kardial død
etter ett år var på 3,6 % (19 av 535) i gruppen med trombeaspirasjon og 6,7 % (36
av 536) i gruppen med konvensjonell PCI
(hasard ratio [HR] 1,93; 95 % konfidensintervall [KI] 1,11–3,37; p=0,020). Kardial død
eller ikke-fatalt reinfarkt så vi hos henholdsvis 5,6 % (30 av 535) og 9,9 % (53 av 536)
(HR 1,81; 95 % KI 1,16–2,84; p=0,009).
Vi fant at PCI ved STEMI med trombeaspirasjon forbedret ett års klinisk resultat
sammenlignet med konvensjonell PCI, i tråd
med en nylig publisert metaanalyse med
individuelle pasientdata.14 Katetre for trombektomi brukes i økende grad i forebyggelse
av distal embolisering.15-17 Trombeaspirasjon
blir nå i de europeiske retningslinjene klassifisert som behandlingsindikasjon IIa A.18
Fordi TAPAS-studien gir viktig støtte
til bruk av trombeaspirasjon som første steg
i PCI i en vanlig STEMI-populasjon, handler
siste del i avhandlingen om denne metodens rolle i klinisk praksis og den relative
rolle andre behandlingskomponenter i PCI
har. Fem pasientkasuistikker med total
koronarokklusjon beskrives, der trombeaspirasjon blir brukt som eneste behandling
for STEMI. Etter inngrepet var den koronare
blodstrøm fullstendig gjenopprettet. Ved
oppfølging mellom seks måneder og ett år
hadde ingen av pasientene hatt noen kardiovaskulær hendelse. Dette viser at trombeaspirasjon som eneste behandling uten ekstra
angioplastikk med ballong eller stenting var
trygt og effektivt hos disse fem pasientene.

IIIa-hemmeren abciximab ved oppfølging
på mer enn ett år.8 Studien viste en trend
mot redusert mortalitet og det kombinerte
endepunkt død, residiv av myokardinfarkt og
akutt revaskularisering ved infarkt (”major
adverse cardiac events”, MACE).
Selv om resultatene ved primær PCI
er bedret med stenting og adjuvant medikasjon, blir reperfusjonen i myokardet ofte
begrenset av mikrovaskulær obstruksjon
på grunn av embolisering og okklusjon av
distale kar som bidrar til økt infarktstørrelse
og redusert overlevelse.9 I de seneste år
er trombektomi-katetre evaluert for deres
rolle i å forhindre distal embolisering. I
avhandlingens hoveddel beskrives design
og primære og sekundære endepunkter til
den prospektive og randomiserte studien
Thrombus Aspiration in Percutaneous coronary
intervention in Acute myocardial infarction
Study (TAPAS). Denne studien med 1071
pasienter med STEMI undersøkte om
manuell trombeaspirasjon ved primær PCI
gir bedre mikrovaskulær reperfusjon enn
konvensjonell PCI med ballongdilatasjon.
Pasientene ble randomisert til trombeaspirasjon med 6 F Export aspirasjonskateter
(Medtronic Corporation, USA) eller ballongdilatasjon før plassering av en intrakoronar stent. Farmakologisk behandling var
i henhold til de aktuelle internasjonale retningslinjer og besto av GP IIb/IIIa-hemmere
fulgt av PCI. Randomisering ble gjort før
koronar angiografi. Det primære endepunkt
var den angiografiske myokardiale ”blush”
grad (MBG) på 0 eller 1, som uttrykk for
redusert myokardial perfusjon. Sekundære
endepunkter var enzymatisk infarktstørrelse, resolusjon av ST-segment-elevasjon,
distal embolisering etter prosedyre og andel
MACE etter 30 dager og etter ett år.
De primære resultatene i studien
viser at trombeaspirasjon bedret den
myokardiale reperfusjon.10 I pasientgruppen
som fikk trombeaspirasjon, hadde 17,1 %
MBG på 0 eller 1, mot 26,3 % hos gruppen
med konvensjonell PCI (p<0.001). Komplett
resolusjon av ST-segment-elevasjon var på
henholdsvis 56,6 % og 44,2 % (p<0.001).
Denne gunstige effekt av aspirasjon var
uavhengig av kliniske eller angiografiske
karakteristika som alder, kjønn, total iskemitid, infarktrelatert koronarkar, “thrombolysis in myocardial infarction (TIMI)-flow”
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for en stor del skyldes distal embolisering
av aterotrombotisk materiale. Selv om
problemet med distal embolisering ikke er
løst ennå, viser avhandlingen at trombeaspirasjon bedrer både myokardperfusjon og på
lengre sikt den kliniske tilstand. Trombeaspirasjon gir også grunnlag for patofysiologiske
studier og klinisk risikobedømmelse som
kan bidra til videreutvikling av farmakologiske og mekaniske behandlingsformer.

Prediktorer for kardiale langtidshendelser
hos STEMI-pasienter behandlet med PCI og
trombeaspirasjon i TAPAS-studien viste seg
å være alder, diabetes mellitus og angiografisk synlig trombe før prosedyren. Uthenting
av aterotrombotisk materiale var relatert
til reduksjon av mortalitet ved langtidsoppfølging. Disse funn støtter bruk av trombeaspirasjon i primær PCI og konseptet at
reduksjon av mengde trombemateriale er en
viktig mekanisme for den gunstige effekt av
trombeaspirasjon.
Med vel over 1000 inkluderte
pasienter i TAPAS-studien ble allikevel et
primært surrogatendepunkt (MBG) og
også en kombinasjon av alvorlige kliniske
hendelser brukt til evaluering av en behandlingseffekt. Studien bekrefter en sterk sammenheng mellom MBG 0 eller 1 og resolusjon av ST-segmentelevasjon som markører
for reperfusjon og et gunstig klinisk utfall.19
Fremtidige studier kunne mulig bruke slike
surrogatendepunkter selektivt for evaluering
av effekt.
Selv ved bruk av trombeaspirasjon
skjer distal embolisering av aterotrombotisk
materiale. Trombeaspirasjon kan ikke hindre
at mikrovaskulær obstruksjon opptrer før
PCI eller blir indusert av inngrepet.20 Adjuvant farmakologisk behandling av tromben
er nødvendig for å forhindre mikrovaskulær
obstruksjon.
Oppsamling av trombemateriale
gir mulighet for undersøkelse av patofysiologi ved aterosklerose, trombeforming
og mekanismen bak plakkruptur.21 Studier
av den rolle genetiske markører spiller er
dessuten interessant.22 Finnes sammenhenger mellom sammensetningen av en trombe
og utfallsvariabler som koronararteriens
tilstand etter intervensjon og myokardperfusjon, kan trombekarakteristika bli viktige i
den kliniske risikobedømmelse21,23 og reperfusjonsbehandling ved akutt STEMI.
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