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CLINICAL BOTTOM LINE 

 

Percutane coronaire interventie (PCI) met stenting is een frequent gebruikte reperfusie techniek bij 

patiënten met een acuut coronair syndroom. Restenose is een zeldzame (30 dagen na PCI ~ 0.7%), maar 

gevreesde complicatie van deze procedure. Ter preventie van ischemische events wordt een 

tweevoudige antistollingstherapie, de combinatie van aspirine met een thienopyridine, aanbevolen. 

Clopidogrel (Plavix
®
) is het meest gebruikte thienopyridine in België en remt de bloedplaatjesaggregatie 

door zijn werking op de ADP P2Y12 receptor van de bloedplaatjes. Bij sommige patiënten onder 

clopidogrel therapie komt een verminderde remming van de aggregatie voor, de zogenaamde 

„clopidogrel resistentie‟ of „high on-treatment platelet reactivity‟. In de algemene populatie wordt dit 

geschat op 2-14% [49]. De percentages „non/low responders‟, die gerapporteerd worden in studies met 

PCI patiënten, zijn sterk afhankelijk van de studie en de gebruikte cut-off en variëren tussen 20-30% 

[5]. Het therapeutisch falen bij deze patiënten kan leiden tot een verhoogd risico op recurrente 

ischemische events en stenttromboses. Het mechanisme van deze inter-individuele variabiliteit van de 

clopidogrel respons is multifactorieel: klinische, genetische en farmacologische factoren spelen een rol 

én de respons is dus niet te voorspellen.  

De laatste jaren werden verschillende meetsystemen uitgetest om deze variabele respons van de 

thienopyridines te kunnen detecteren. Licht transmissie aggregometrie wordt beschouwd als gouden 

standaard van de bloedplaatjesaggregatiemetingen. Enkel de „near-bedsite devices‟ VerifyNow
®
 P2Y12 

Assay en Multiplate
®
 slagen erin om snel (< 15 minuten) een resultaat te genereren zonder tijdrovende 

complexe handelingen. Analytische performantie van beide toestellen is vergelijkbaar.  

De diagnostische performantie van deze assays m.a.w. predictie van cardiovasculaire events en 

stenttromboses is teleurstellend met  positieve likelihood ratio‟s van ~ 2 voor VerifyNow
®
 P2Y12 Assay 

en 4-7 voor Multiplate
®
. De lage positieve predictieve waarden zijn voornamelijk te wijten aan de lage 

prevalentie van de primaire eindpunten (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocard infarct, 

stenttromboses). Verschillende grote klinische trials zijn lopende om te bepalen of het aanpassen van 

thienopyridine therapie op basis van bloedplaatjesfunctietesten veilig de uitkomst verbetert na PCI met 

stenting. Uit de recent beëindigde GRAVITAS studie, die gebruik maakte van het VerifyNow
®
 P2Y12 

Assay, bleek dat het verdubbelen van de onderhoudsdosis van clopidogrel bij „low/non-responders‟ 

geen invloed heeft op de klinische uitkomst. Het gebruik van bloedplaatjesfunctietesten voor de 

inschatting van het effect van de thiënopyridine behandeling in een routine setting is momenteel nog 
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controversieel. Tot op heden is het onduidelijk of het aanpassen van de antistollingstherapie op geleide 

van deze metingen het risico op cardiovasculaire events vermindert. 

In het Imeldaziekenhuis werd na overleg tussen het laboratorium en de dienst cardiologie Multiplate
®
 

aangekocht. Een analytische validatie werd uitgevoerd voor de implementatie van Multiplate
® 

in de 

routinepraktijk en een klinische validatie is lopende.  

Op 4 maanden tijd waren er ongeveer 280 aanvragen voor de ADP-test en de waarden varieerden van < 

5 U tot 90 U bij patiënten onder thienopyridine therapie. Slechts 6 (3% thienopyridine low responders) 

analyses gaven een resultaat boven de cut-off (> 45 U), wat veel lager is dan in de literatuur aangegeven 

[12, 41]. Bij één patiënt met een zwakke respons op clopidogrel werd kort na PCI een acute 

stenttrombose vastgesteld (zie casusbespreking). Het tijdstip van afname werd ook in vraag gesteld. Het 

tijdstip van de meting blijkt kritisch te zijn voor de interpretatie van het resultaat. Uit een kleine 

vergelijking bleek de aggregatiewaarde van de ADP-test significant hoger te zijn tijdens de 

onderhoudstherapie dan wanneer gemeten de dag na PCI. Verdere studie zal moeten uitwijzen of met 

het behoud van het huidige tijdstip van staalafname, de cut-off aangepast moet worden. Verdere 

verwerking van de data volgt. 

 

CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

Een percutane coronaire interventie (PCI) wordt bij patiënten met ischemisch hartlijdenfalen toegepast 

als coronaire reperfusie therapie. Naast het opblazen van het vernauwde coronaire bloedvat onder grote 

druk (ballondilatatie) wordt in meer dan 90% van de gevallen tevens een stent geplaatst om occlusie van 

het vat te voorkomen.  

Een gevreesde complicatie van PCI met stenting is restenose. Een grote meta-analyse op 12 973 

patiënten rapporteerde een incidentie rate van (definite) stenttrombose (ST) van 0.7% en 1.4% na 

respectievelijk 30 dagen en 4 jaar follow-up [4]. De meeste ST‟s gebeuren de eerste week na de 

procedure [11, 12]. 

De laatste jaren is er zowel verbetering op het gebied van het implantatiemateriaal als het gebruik van 

nieuwe anticoagulantia. 

Zowel „bare metal stents‟ (BMS) als drug eluërende stents (DES; bv. sirolimus of paclitaxel bevattend) 

zijn in gebruik. In geval van ST-elevatie myocard infarct (STEMI) blijkt er geen verschil te zijn tussen 

BMS en DES in mortaliteit, MI en restenose. Het voornaamste voordeel van DES ten opzichte van BMS 

is de betere revascularisatie. In hoog risico patiënten (bv. patiënten met diabetes) of hoog risico letsels 

(bv. lange stents en stents met smalle diameter) zou DES mogelijk een voordeel kunnen bieden  [1]. 

Anticoagulantia, die gebruikt worden bij patiënten met coronair lijden zijn aspirine (COX-1 inhibitor), 

de thienopyridines, GPIIb/IIIa inhibitoren en fosfodiesterase inhibitoren (Figuur 1). 

 

 



ADP-test  

  pagina 3/50 

 

 

Figuur 1: Verschillende anticoagulantia, die gebruikt worden bij patiënten met coronair lijden. 

 

De thiënopyridines zijn adenosine difosfaat (ADP) antagonisten. ADP is noodzakelijk voor de activatie 

van de GPIIb/IIIa receptor op de bloedplaatjes en bijgevolg voor de bloedplaatjesaggregatie 

(glycoproteine IIb/IIIa pathway). Deze receptor bindt vooral fibrinogeen dat als eindproduct van de 

stollingscascade wordt gevormd én zorgt zo voor crosslinking tussen de bloedplaatjes en fibrine voor de 

klontervorming. Het natuurlijke ADP werkt in op 2 ADP receptoren op het bloedplaatjesmembraan: 

P2Y12 en de P2Y1. De thienopyridines daarentegen binden irreversiebel op de P2Y12 receptor. 

Naast ticlopidine (Ticlid
®
), een eerste generatie thienopyridine, en clopidogrel (Plavix

®
), een tweede 

generatie, is er recent een derde generatie thienopyridine op de markt, prasugrel (Efient
®
, FDA 

goedgekeurd
 
in 2009).  

In 2007 verscheen het rapport van de TRITON-TIMI 38 studie waarin het anti-aggregerend effect van 

prasugrel en clopidogrel werd vergeleken in een grote populatie (N = 13608). De patiënten in deze 

studie hadden een acuut coronair syndroom en ondergingen allemaal een PCI met stenting. Naast 

aspirine kreeg één groep patiënten prasugrel (oplaaddosis 60 mg en onderhoudsdosis 10 mg) en de 

andere groep clopidogrel (oplaaddosis 300 mg en onderhoudsdosis 75 mg) [13]. 

De klinische eindpunten van deze studie waren overlijden, niet-fataal MI en niet-fataal CVA én werden 

bekeken na een follow-up van 30 dagen, 90 dagen, 3 maanden en 15 maanden. De belangrijkste 

bevinding van deze studie was het significant lager aantal ischemische events (primaire eindpunten) in 

de prasugrel groep: 9.9% versus 12.1% patiënten, die met clopidogrel werden behandeld (p < 0.001). In 

de diabetes subgroep werd ook de superieure werking van prasugrel aangetoond: 12.2% versus 17% (p 

< 0.001; voor primair eindpunt). Prasugrel zorgde voor een daling van cardiovasculaire sterfte met een 

„number needed to treat‟ van 46. Het aantal ST was ook significant lager in de prasugrel groep: 1.1% 

versus 2.4% in de clopidogrel groep (p < 0.001). Omwille van de intensievere plaatjesinhibitie door 

prasugrel werden daarentegen significant meer bloedingen gezien in deze groep: 2.4% versus 1.8% met 

clopidogrel (p = 0.03) en voor levensbedreigende bloedingen: 1.4% versus 0.9% (p = 0.01) 

[13].Vandaar dat prasugrel gecontraïndiceerd is bij patiënten met antecedenten van cerebrovasculair 

accident (CVA) en transient ischemisch attack (TIA). Bij patiënten ouder dan 75 jaar of met een 

lichaamsgewicht minder dan 60 kg is dosisreductie vereist wegens het verhoogde bloedingsrisico (5 mg 
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onderhoudsdosis). Efient
® 

is geregistreerd voor de preventie van cardiovasculaire events bij patiënten 

met acuut coronair syndroom (onstabiele angor, MI met of zonder ST-elevatie) die een PCI ondergaan, 

in associatie met acetylsalicylzuur. In België wordt Efient
®
 enkel terugbetaald bij patiënten die een 

onmiddellijke PCI moeten ondergaan ten gevolge STEMI, bij patiënten met ST ondanks behandeling 

met clopidogrel en bij diabetici [48]. 

De laatste nieuwste P2Y12 ADP receptor antagonist is het niet-thienopyridine ticagrelor. Dit product 

werkt direct op deze receptor en zijn klinische werking werd recent bewezen in de PLATO (study of 

Platelet Inhibition and Patient Outcomes) studie (N = 18 624). In deze studie werd ticagrelor (180 mg 

oplaaddosis en 90 mg/12 uur onderhoudsdosis) vergeleken met clopidogrel (300-600 mg oplaaddosis en 

75 mg/24 uur onderhoudsdosis) bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS). De resultaten van 

cardiovasculaire sterfte, MI en beroerte waren significant beter met ticagrelor  (9.8% in de ticagrelor 

groep versus 11.7% in de clopidogrel groep; p < 0.001) [14]. Ticagrelor is momenteel nog niet 

verkrijgbaar op de Belgische markt. 

In de ACC/AHA/SCAI guideline (2009) wordt er geen eenduidig standpunt ingenomen welk 

thienopyridine de voorkeur geniet (zie citaat) [1]. Voor elke patiënt moet er een afweging worden 

gemaakt tussen het risico op trombose dan wel op bloeding.  

 

“The guidelines do not endorse explicitly one of the thienopyridines over the other…. 

Although the composite efficacy end point favored prasugrel, driven predominanly by a difference in 

nonfatal MI‟s, with deaths and nonfatal strokes being similar, bleeding was increased in the prasugrel 

group. In addition, the comparison of the 2 drugs is based a single large trial…. 

Furthermore, there are some emerging studies that suggests there may be some patients who are 

resistant to clopidogrel, but there is little information about the use of strategies to select patients who 

might do better with prasugrel. 

There is not yet experience with the use of prasugrel in routine community practice…” [1]. 

 

In deze guideline wordt reeds verwezen naar „clopidogrel resistentie’. Door de „boxed warning‟ die de 

„US Food and Drug Administration‟ (FDA) in maart 2010 op hun website plaatste, kwam deze 

problematiek meer en meer onder de aandacht (Figuur 2) [8, 49]. De inter-individuele verschillen in 

respons op orale stollingstherapie wordt in veel publicaties ook omschreven als „high on-treatment 

platelet reactivity‟. 

Clopidogrel is een pro-drug (inactief) en moet een biotransformatie in de lever ondergaan opdat zijn 

actieve metaboliet wordt gevormd. De enzymen van het cytochroom P450 systeem (CYP2C19, 

CYP1A2, …) komen tussen in deze conversiestap(pen). Omwille van het polymorfisme (loss of 

function allellen) voor de CYP genen (bv. CYP2C19) kunnen sommige patiënten worden beschouwd 

als „poor metabolizers‟ en andere als „extensive metabolizers‟. Niet alleen polymorfisme in specifieke 

CYP450 isoenzymes dragen bij tot een variabele en onvoldoende omzetting tot het actieve metaboliet. 

Ook variabele of verminderde intestinale absorptie (mogelijks beïnvloed door ABCB1 gen 

polymorfisme) en functionele variabiliteit in de P450 isoenzyme activiteit door geneesmiddelinteracties 

zorgen ervoor dat de omzetting van clopidogrel sterk patiëntafhankelijk is.  CYP3A4 inducers zoals 



ADP-test  

  pagina 5/50 

bijvoorbeeld rifampicine en Sint-Janskruid verbeteren de remming door clopidogrel op de 

plaatjesaggregatie. Roken bevordert eveneens de werking van clopidogrel door de CYP1A2 activiteit te 

stimuleren („smoker‟s paradox‟). De invloed van het metabolisme van de statines (CYP3A4) en  

protonpompinhibitoren (CYP2C19) op het clopidogrel metabolisme blijft controversieel. In geval van 

een „poor metabolizer‟ wordt er minder actief product gegenereerd met als gevolg dat de 

bloedplaatjesaggregatie minder wordt geremd en dat ten slotte het risico groter is op cardiovasculaire 

events en stenttromboses (Figuur 3) [6, 9]. 

Er wordt geschat dat 2-4% (tot 14% voor Aziaten) van de populatie (US) „poor metabolizers‟ 

(homozygoot voor CYP2C19) zijn en dus een lagere concentratie actief clopidogrel metaboliet vormen 

met als gevolg een gedaalde plaatjesinhibitie [8, 49]. Bij de groep van de „intermediate metabolizers‟ 

(heterozygoot voor CYP2C19) kon geen verschil in farmaco-kinetische en -dynamische eigenschappen 

worden aangetoond. De FDA raadt het volgende aan voor „poor metabolizers‟: 

 

“The FDA recommends that health care professionals consider alternative dosing 

of Plavix for these patients, or consider using other anti-platelet medications.” 

“Tests are available to assess CYP2C19 genotype to determine if a patient is a poor metabolizer.” 

 

Er kan inderdaad DNA onderzoek worden uitgevoerd om de aan- of afwezigheid van „loss-of-function‟ 

allelen op te sporen. Echter tot op heden is er nog geen duidelijke link aangetoond tussen de 

aanwezigheid van een „loss-of-function‟ polymorfisme, suboptimale clopidogrel omzetting, gedaalde 

clopidogrel „responsiveness‟ en een slechtere klinische uitkomst. Paré et al. voerde een genetische 

studie uit op een subgroep van de CURE studie (Clopidogrel in unstable angina to prevent recurrent 

events) en hieruit bleek dat clopidogrel even effectief was in het reduceren van cardiovasculaire sterfte, 

MI en CVA bij patiënten met een „reduced-function‟ CYP2C19 allel vergeleken met een „full-function 

allel [15]. Het uitvoeren van genotypering wordt dus niet aangemoedigd omdat er geen bewijs is dat 

therapie verandering op geleide van genotyping veilig en zinvol is [6]. 

 

Intrinsieke / klinische factoren zijn belangrijke determinanten van de clopidogrel respons. 

Verschillende studies toonden aan dat patiënten met ACS, een verhoogde BMI (body mass index) en 

diabetes meer voorbeschikt zijn voor een verhoogde baseline plaatjes reactiviteit [7, 9]. De PREDICT 

(Patient Refined Expectations for Deciding Invasive Cardiac Treatments) maakt ook gebruik van data 

van de klinische voorgeschiedenis van de patiënt, die clopidogrel krijgt als antistollingtherapie, om in te 

schatten wie een verhoogde residuele plaatjesreactiviteit zou hebben. De klinische variabelen, die in dit 

score systeem worden opgenomen zijn de gekende risicofactoren voor ST: leeftijd > 65 jaar, ACS, 

diabetes, nierfalen en een verminderde linker ventrikel functie [16]. 

Vermits clopidogrel een pro-drug is, start de plaatjesinhibitie niet onmiddellijk. Na één orale 

dosistoediening wordt er pas een aggregatieremming na 2 à 3 uur gezien. Vandaar dat doorgaans een 

oplaaddosis van 300-600 mg wordt toegediend. Een oplaaddosis van 600 mg geeft een vroegere, 

sterkere en langere inhibitie van de bloedplaatjes. Bovendien werd een lagere incidentie van „low/non 

respons‟ opgemerkt in de groep, die 600 mg kreeg in vergelijking met de patiënten die 300 mg kregen 
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[17]. Prasugrel is ook een pro-drug (ladingsdosis 60 mg), maar heeft een sneller en meer consistent 

effect op de stolling [13]. De functionele genetische varianten van de CYP genen hebben immers geen 

effect op spiegels van het actieve prasugrel metaboliet. Zowel voor clopidogrel als prasugrel is de 

inname voor onderhoudsbehandeling „once daily‟, voor het nieuwe ticagrelor is het doseringschema 

tweemaal daags, wat  naar „patient compliance‟ nadeliger is. 

De actuele guidelines bevelen tweevoudige stollingstherapie aan bij patiënten met coronair lijden. De 

combinatie van aspirine en een thiënopyridine geeft een significant betere uitkomst dan aspirine alleen 

in geval van patiënten met STEMI en myocard infarct zonder ST-elevatie (NSTEMI) [18-19].  Dit is 

ook het geval bij stabiele patiënten al dan niet met atheroslerose die een PCI  ondergaan [20-22]. In de 

ACC / AHA guideline (2009) wordt aangeraden om patiënten met een acuut coronair syndroom, die 

PCI met stenting (zowel BMS als DES) ondergingen, minstens 12 maanden met een thienopyridine te 

behandelen. „Non-compliance‟ en vroegtijdig stoppen van deze tweevoudige antistollingstherapie is 

gelinkt met een toename in ST. Dit benadrukt het belang van een langdurige behandeling [11, 23].  

 

De problematiek van de „clopidogrel resistentie‟ kwam in talrijke publicaties onder de aandacht 

waardoor er op korte tijd veel studies verschenen met (geoptimaliseerde) meetmethoden om deze 

verminderde aggregatieremming bij patiënten tijdig op te sporen. 

Om een meetsysteem in overweging te nemen als een kandidaat screening test voor bloedplaatjesfunctie 

moet dit aan enkele algemeen aanvaarde criteria voldoen: (1) de test moet aanvaard worden door patiënt 

en behandelende arts (2) een betrouwbaar resultaat genereren (3) performant zijn (patiënten met hoog 

risico onderscheiden van de anderen: risicostratificatie) (4) aanvaardbare kostprijs hebben en (5) er moet 

een behandeling of actie mogelijk zijn indien de ziekte / conditie wordt ontdekt [10].  

 

De aanleiding tot dit CAT onderwerp was de vraag van de cardiologen om trombocyten-

aggregatiemetingen te kunnen uitvoeren voor het opsporen van clopidogrel resistentie. 

Tijdens dit project werd eerst een literatuursearch gedaan om na te gaan welke meetsystemen in 

aanmerking komen voor de detectie van thienopyridine resistentie. Na deze vergelijking werd er 

gekozen voor Multiplate
®
 (zie infra). Vervolgens werd een (beknopte) analytische alsook klinische 

validatie uitgevoerd voor de implementatie van Multiplate
® 

in de routinepraktijk. 

 

SAMENVATTING 

Restenose is een gevreesde complicatie na PCI met stenting bij patiënten met een acuut coronair 

syndroom. Ter preventie wordt een tweevoudige antistollingstherapie aanbevolen: een combinatie van 

acetylsalicylzuur en een thienopyridine. Clopidogrel (Plavix
®
) is het meest gebruikte thienopyridine in 

België. Bij sommige patiënten komt een verminderde remming van de bloedplaatjesaggregatie voor, de 

zogenaamde „clopidogrel resistentie‟ („high on-treatment platelet reactivity‟). Het mechanisme van deze 

inter-individuele variabiliteit van de clopidogrel respons is multifactorieel (klinische, genetische en 

farmacologische factoren).  

Dit therapeutisch falen kan leiden tot een verhoogd risico op recurrente ischemische events en 

stenttromboses.  



ADP-test  

  pagina 7/50 

QUESTION(S) 
 

1) Welke meetsystemen worden gebruikt voor de detectie van clopidogrel resistentie? 

2) Wat is de analytische performantie van VerifyNow
®
 en Multiplate

®
? 

3) Kunnen VerifyNow
®
 en Multiplate

®
 de uitkomst verbeteren na PCI met stenting? 

4) Is er al veel ervaring met deze systemen? 

5) Implementatie validatie Multiplate
®
 (Analytisch) 

6) Is de aggregatiemeting („ADP-test‟) zinvol in het Imeldaziekenhuis?  

Klinische validatie - Pilootstudie 
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APPRAISAL 

 

1. WELKE MEETSYSTEMEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE DETECTIE VAN 

CLOPIDOGREL RESISTENTIE? 

 

Verschillende meetmethoden en meetsystemen kunnen worden gebruikt voor bloedplaatjes-

aggregatiemetingen. Deze zullen hieronder kort worden toegelicht.  

De residuele bloedplaatjesaggregatie na inname van de thienopyridines (clopidogrel) wordt in de meeste 

assays getest door het effect van de agonist ADP op de activatie en aggregatie van de bloedplaatjes te 

meten.  

De gouden standaard voor bloedplaatjes-aggregatiemetingen is licht transmissie aggregometrie. 

 

Naast de algemeen aanvaarde criteria om als screeningstest in aanmerking te komen (afdoende 

analytische en klinische performantie, zie infra), moet het meetsysteem ook aan enkele voorwaarden 

voldoen om implementatie in het routinelabo van het Imeldaziekenhuis mogelijk te maken:    

1) Snel resultaat genereren („Bedsite‟ of „near bedsite‟ testen) 

2) Zo weinig mogelijk manuele handelingen – zo min mogelijk arbeidsintensief 

3) Door alle medisch laboratorium technologen (MLT) uit te voeren (analyse continu beschikbaar) 

 

 Licht transmissie aggregometrie (LTA) 

Principe: De aggregatie wordt bepaald aan de hand van het meten van verandering van 

lichttransmissie. „Platelet- poor plasma‟ (PPP) wordt als referentie beschouwd en heeft een 

vooropgestelde lichttransmissie van 100%. De meting wordt uitgevoerd op „platelet-rich plasma‟ 

(PRP) waaraan verschillende agonisten (ADP, collageen, ristocetine,…) kunnen worden toegevoegd 

om de aggregatie te starten. Na een bepaalde tijd (meestal 5 à 6 minuten) wordt de lichttransmissie 

gemeten en de maximale amplitude van de verkregen curve is een maat voor de aggregatie. Het 

resultaat wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage van het PRP t.o.v PPP.  

 

Nadeel: Deze techniek vereist een uitgebreide staalvoorbereiding, gespecialiseerde apparatuur, 

getraind personeel en is weinig tot niet gestandaardiseerd. 

 

 Flowcytometrische bepaling van Vasodilator stimulated phospoprotein (VASP) 

Principe: De receptor waarop de thienopyridines binden ADP P2Y12 receptor is een G proteine 

gekoppelde receptor, wiens activiteit cAMP doet dalen door adenyl cyclase te inhiberen. Daling van 

cAMP zorgt voor reductie van de activiteit van de kinases die VASP fosforyleren. VASP is een 

actine regulerend proteïne in de bloedplaatjes. Het assay meet de suppressie van VASP fosforylatie 

te wijten aan de ADP-P2Y12 interactie en is dus direct gerelateerd met de activiteit van de P2Y12 

receptor. Deze meting wordt uitgedrukt in PRI (platelet reactivity index). Dit is de verhouding van 

de gemiddelde fluorescentie intensiteit van het staal geïncubeerd met PGE1 alleen of met PGE1 

samen met de agonist ADP. De methode is matig gecorreleerd met LTA (r = 0.66) [24]. 
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Nadeel: idem LTA. De hierboven beschreven techniek is geen functionele assay. 

 

 Plateletworks
®
 

Principe: De aggregatie wordt bepaald aan de hand van het verschil in bloedplaatjestelling voor en 

na stimulatie met ADP als aggregatie agonist. Door het toevoegen van het ADP reagens zullen niet 

geïnhibeerde plaatjes geactiveerd worden en aggregeren. Deze aggregaten overschrijden de 

plaatjesgrootte waardoor ze niet meer als individuele plaatjes door de celteller worden geteld.  Het 

resultaat wordt uitgedrukt als een ratio (procent inhibitie): bloedplaatjes telling na aggregatie t.o.v 

referentietelling (voor stimulatie) x 100%. Deze techniek is gecorreleerd met LTA (r = 0.74) en 

heeft een lage CV (5.1%) [25-26]. 

 

Nadeel: De tijd tussen afname en analyse is kritisch (< 10 minuten) en vandaar moeilijk in een 

routine setting. Wanneer de metingen meer dan 10 minuten na staalname (in een ADP bevattende 

tube) worden uitgevoerd, treedt al disaggregatie op met een foutief resultaat als gevolg  

 

 PFA-100
®
 

Principe: Het meten van occlusietijd van een opening in collageen/ADP gecoat membraan onder 

hoge wrijvingskrachten. De sluitingstijd van de opening is een maat voor de aggregatie.  

 

Nadeel:Met deze methode kan het clopidogrel effect niet worden gedetecteerd [27-29]. 

 

 Impact-R
®
 

Principe: Een polystyreen gecoate well wordt onderworpen aan „shear stress‟ waardoor fibrinogeen 

en von Willebrand Factor onmiddellijk geïmmobiliseerd worden. Dit oppervlak doet dienst als 

substraat voor de plaatjesadhesie en aggregatie. De bloedplaatjes worden gekleurd en onder de 

lichtmicroscoop bekeken door een toestel dat beeldherkenningsoftware bevat. ADP wordt als 

activator toegevoegd en bij patiënten met verminderde clopidogrel respons worden microaggregaten 

gevormd. Het resultaat wordt uitgedrukt als het percentage van het totale oppervlak dat bedekt is 

door de bloedplaatjes („% surface coverage‟). 

 

Nadeel: In slechts 1 studie werd deze techniek geëvalueerd [30]. 

 

 Thromboelastography (TEG) Platelet Mapping 

Principe: Meten van fysische eigenschappen van de klonter (klontersterkte), gevormd in trillende 

houder voor en na het toevoegen van ADP reagens. 

Door het vergelijken van de curven met en zonder ADP kan het thienopyridine effect worden 

gedetecteerd. De methode is gecorreleerd met LTA (r = 0.82) en heeft een lage analytische variatie 

(CV: 5.2%) [31-32]. 

 

Nadeel: Deze techniek vereist gespecialiseerde apparatuur, getraind personeel en is arbeidsintensief. 
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 VerifyNow
®
 P2Y12 Assay 

Principe: Turbidimetrische techniek, waarbij het analysecompartiment bestaat uit beads gecoat met 

gelyofiliseerd humaan fibrinogeen. Na toevoegen van activatoren ADP en PGE1 wordt de 

aggregatie gestimuleerd en stijgt de lichttransmissie door de meetcel. Het optische signaal wordt 

gerapporteerd in P2Y12 reactie units (PRU). Een hoge PRU is geassocieerd met een grotere P2Y12 

gemedieerde reactiviteit. De analyse wordt uitgevoerd op vol bloed.  Het is een POCT (point-of-

care testing device), waarbij het resultaat reeds na 3 minuten gekend is [50]. 

 

 Multiplate
®
 

Principe: 

Het Multiplate
®
 (multiple platelet function analyzer) systeem is gebaseerd op impedantie 

aggregometrie. Dit toestel meet de aggregatie van de bloedplaatjes onder activatie van verschillende 

agonisten (bv. collageen, ADP, arachidonzuur). De aggregatie onder invloed van de agonist ADP 

wordt gemeten om de adequate werking van de thienopyridines na te gaan (“ADP-test”).   

In het opgemengde vol bloed worden twee elektrodes ondergedompeld. Vervolgens wordt de 

agonist ADP toegevoegd, waardoor de bloedplaatjes geactiveerd worden én gaan aggregeren aan de 

elektrodes. Door de accumulatie van de plaatjes aan de elektrodes verandert de elektrische 

weerstand (impedantie). Deze impedantie verandering wordt continu gemeten gedurende 6 minuten. 

De „area under the curve (AUC)‟ drukt de plaatjes activiteit/aggregatie uit. Deze wordt beïnvloed 

door de hoogte van de curve (aggregatie, AU) en de  maximale helling van de curve (snelheid, 

AU/min). De gebruikte eenheid is Units (U) en 1 Unit  = 10 AU/min (Figuur 4).  

Het CLSI document „Platelet function testing by aggregometry‟ (H58-A, vol 28 No. 31) bevat naast 

pre-analytische en analytische richtlijnen voor licht transmissie aggregometrie en „flow en high 

shear devices‟ ook aanbevelingen voor vol bloed impedantie aggregometrie, zoals Multiplate
®
 [3, 

51]. 

 

Deze laatste twee beschreven meetsystemen voldoen aan onze vooropgestelde eisen 1, 2 en 3. De 

analytische en klinische performantie van deze twee systemen zullen verder worden uitgediept.  

 

SAMENVATTING 

Verschillende meetsystemen kunnen worden gebruikt voor bloedplaatjes-aggregatiemetingen. Na een 

beknopte evaluatie van de verschillende meetmethoden: licht transmissie aggregometrie (gouden 

standaard), flowcytometrische bepaling van VASP, Plateletworks
®
, PFA-100

®
, Impact-R

®
,  

„thromboelastography platelet mapping‟, VerifyNow
®
 P2Y12 Assay en Multiplate

®
 blijken enkel deze 

laatste twee devices geschikt voor implementatie in een routine setting.  

Zowel het VerifyNow
®
 P2Y12 Assay als Multiplate

®
 slagen erin om snel (< 15 minuten) een resultaat te 

generen zonder tijdrovende complexe handelingen.  
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2. WAT IS DE ANALYTISCHE PERFORMANTIE VAN VERIFYNOW
®
 EN 

MULTIPLATE
®
? 

 

 VerifyNow
®
 P2Y12 Assay 

Analytische testprecisie:  

 Volgens de bijsluiter: CV% (within-run): 5.3- 7.5% en CV% (totaal): 7.5-10% [50]. 

[2 testpatiënten; metingen gedurende 20 dagen met 4 metingen per dag (CLSI protocol)] 

 Panniccia et al.: CV%: 3.2% in de patiëntengroep met coronair falen en 3.5% in de 

controlegroep [29]. 

 Claeys et al.: Within-subject: 8% [20 patiënten onder clopidogrel therapie: 2 metingen  

met 1 uur tussen (testen op citraat vol bloed] [53]. 

 

Correlatie met de gouden standaard LTA: matige correlatie van r = 0.64 [29]; r = 0.73 [33].  

 

Enkele aandachtspunten: 

 Tijd tussen staalname en het uitvoeren van de test: tussen 10 minuten en maximum 4 

uur [50]. 

 Analyse op vol bloed (citraat als anticoagulans) 

 Assay niet bruikbaar in aanwezigheid van GPIIb/IIIa inhibitoren. Abciximab (Reopro
®
) 

moet 14 dagen voor de analyse gestopt worden en tirofiban (Aggrastat
®
) en eptifibatide 

(Integrilin
®
) 2 dagen ervoor stoppen. Het herstel van de bloedplaatjesfunctie varieert bij 

verschillende individuen en bij patiënten met renaal falen kan de tijd tot volledig herstel 

van de bloedplaatjesfunctie langer zijn dan hierboven vermeld. 

 Geen invloed van volgende medicaties op het assay: aspirine, antidepressiva, 

antioxidantia, ACE inhibitoren, allopurinol, anti-arythmica, insuline, alcohol, beta-

blokkers, bronchodilatoren, calciumkanaalblokkers, gastrointestinale medicatie, 

betamethasone, lovastatin, NSAIDS‟s, L-thyroxine en streptokinase [50]. 

 Geen interferentie bij triglyceriden concentraties tussen 41-824 mg/dl en cholesterol 

concentraties tussen 98-316 mg/dl [50]. 

 Hematocriet tussen 33-52% geeft betrouwbare waarden. Claeys et al. testte 20 patiënten 

met die behandeld werden met clopidogrel en aspirine na een PCI met stenting met 

VerifyNow. In 7/20 patiënten gaf het VerifyNow
®
 device een flag voor te laag 

hematocriet (< 33%). Er werd wel in 5/7 gevallen een (niet betrouwbaar) resultaat 

gegeneerd [53]. 

 Een trombocytenconcentratie tussen 119 000 – 502 000/µl werd bestudeerd en heeft 

geen invloed op de performantie. Er werden geen studies uitgevoerd bij patiënten met 

bloedplaatjesaantal < 100 000/µl [50]. 
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 Multiplate
®
 

Analytische testprecisie:  

 Pannicia et al.: CV% (intra-assay): 6 ± 3% [34]. 

 Toth et al.: CV% (inter-run – between day – within subject): ± 15% (bij 2 donoren 

werden ADP analyses op verschillende dagen (N = 5 en 3) gemeten over een periode 

van 4 maanden met respectievelijk een CV van 18 en 11%) 

Intra-assay imprecision / within run CV%: 6 +/- 3% (N= 8) [35]. 

 Sibbing et al.: CV% varieert tussen 8.4 – 14.9% [10 metingen bij 2 gezonde 

vrijwilligers en 2 patiënten onder onderhoudsdosis clopidogrel (> 10 dagen)] [36]. 

 Claeys et al.: Within-subject: 28% (20 patiënten onder clopidogrel therapie: 2 metingen  

met 1 uur tussen. (testen op heparine vol bloed) [53]. 

 Validatiedossier Academisch ziekenhuis Maastricht (AZM): Between day-within-

subject CV= 7.8% ; Gemiddelde within run CV%: 6,1% (in vijfvoud geanalyseerd per 

dag) [52]. 

 Breugelmans et al.: within run CV%: 9%  (N= 10) (10 metingen binnen 30 minuten 

tijdsinterval na staalname) [43]. 

 Eigen data: zie infra. 

 

Correlatie met de gouden standaard LTA: matige correlatie: r = 0.73 (ADP als agonist) [34]; r = 

0.71 [36]. 

 

Enkele aandachtspunten: 

 Tijd tussen staalname en het uitvoeren van de test: tussen 30 minuten en maximum 4 

uur [47].  Zie infra „5D. Maximale houdbaarheid van het staal‟.  

 Analyse op vol bloed (hirudine als anticoagulans aangeraden, wat speciale tubes 

vereist) 

 Geen invloed van NSAID, aspirine, paracetamol [37]. 

 Geen invloed van het hematocriet [37]. 

 Trombocytenconcentratie is van belang voor een betrouwbare aggregatiemeting te 

kunnen uitvoeren [54]. 

- > 100 000/µl: kwantitatieve bepaling 

- 50 000 - 100 000/ µl: kwalitatieve bepaling 

- < 50 000/µl: niet betrouwbaar 

SAMENVATTING 

De analyses op zowel VerifyNow
®
 als Multiplate

®
 worden uitgevoerd op vol bloed. Beide 

meetsystemen correleren matig met de gouden standaard, licht transmissie aggregometrie. De 

analytische testimprecisie varieert tussen de verschillende studies. De intra-assay imprecisie ligt 

gemiddeld rond  ± 5% en ± 6% voor respectievelijk VerifyNow
®
 en Multiplate

®
. De inter-assay (within-

run) CV‟s zijn  ±  8% (VerifyNow
®
) en ± 15% (Multiplate

®
).  

Zie verder 5. Implementatie validatie Multiplate
®
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3. KUNNEN VERIFYNOW
®
 EN MULTIPLATE

®
 DE UITKOMST VERBETEREN NA 

PCI MET STENTING? 

 

A. Diagnostische performantie: predictie van cardiovasculaire mortaliteit - stenttrombose 

 

 VerifyNow
®
 P2Y12 Assay 

Drie prospectieve studies onderzochten de prognostische waarde van de residuele plaatjes reactiviteit 

met VerifyNow
®
 voor cardiovasculaire events (Tabel 1) bij patiënten die een PCI ondergingen en 

behandeld werden met clopidogrel.  

Patti et al. toonde dat het primaire eindpunt significant meer voorkomt bij patiënten met PRU 

waarden (gemeten voor PCI) in het vierde kwartiel versus de patiënten met een PRU in het eerste 

kwartiel (20% versus 3%; p = 0.034). Dit verschil was volledig te wijten aan het optreden van MI 

tijdens de procedure. De gemiddelde PRU waarden bij patiënten die een MI hadden tijdens de procedure 

was 258 ± 53 versus 219 ± 69 bij patiënten zonder MI [38]. 

Price et al. rapporteerde dat patiënten met PRU waarden > 235, gemeten na PCI met stenting 

(DES), een significant groter risico hebben op cardiovasculaire sterfte (2.8% versus 0%; p =0.04), stent 

trombose (4.6% versus 0%; p = 0.004) en het gecombineerde eindpunt (6.5 versus 1%; p = 0.008). De 

gemiddelde PRU waarde van de 380 patiënten was 184 ± 85 PRU [39].  

Marcucci et al. includeerde 683 patiënten onder acetylsalicylzuur-clopidogrel therapie die PCI 

ondergingen. De VerifyNow
®
 test heeft een negatief predictieve waarde van 96% en een positief 

predictieve waarde van slechts 12%. M.a.w patiënten met een residuele plaatjesactiviteit onder de cut-

off (PRU = 240) hebben een zeer laag risico op recurrente cardiovasculaire events. Indien een 

verhoogde PRU waarde (> 240) wordt gemeten, heeft deze patiënt 2 maal meer kans op een MI (niet-

fataal) en cardiovasculaire dood. Een test wordt doorgaans als zinvol beschouwd indien een likelihood 

ratio van een positief resultaat minstens 10 is (invloed op post-testprobabiliteit) [40]. 

Breet et al. bestudeerde in de POPULAR studie 1069 patiënten, die PCI met stenting 

ondergingen. In deze studie werden verschillende aggregatie-meetsystemen vergeleken: LTA, 

Plateletworks
®
, IMPACT-R

®
, PFA-100

®
 en VerifyNow

®
. Enkel LTA, Plateletworks

®
 en VerifyNow

®
 

toonden een significante associatie met de klinische uitkomst (Tabel 2) [30]. 

 

In tabel 1 wordt de diagnostische performantie van VerifyNow
®
 van de vier studies weergegeven. 
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Tabel 1: Prospectieve studies, die de relatie tussen de metingen met VerifyNow
®
 en de klinische uitkomst na PCI 

onderzochten [30, 38, 39, 40]. 

Studie N 
Primair  

eindpunt 
Follow-

up 
Cut-off 
(PRU) 

AUC 
(ROC-
curve) 

Sens 
(%) 

Spec 
(%) 

NPV 
(%) 

PPV 
(%) 

LR+ LR- 

Patti et al. 
2008 

160 
CV dood, 
MI, TVR 

30 d ≥ 240 
0.69 

(p = 0.016) 
81 53 / / / / 

Price et al.  
2009 

280 
CV dood,  

MI, ST 
6 m ≥ 235 

0.720 
(p = 0.02) 

78 70 99.2 6.8 2.7 0.3 

Marcucci et al.  
2009 

683 
CV dood,  

MI 
12 m ≥ 240 

0.66 
(p < 0.001) 

61 70 96 12 2 0.6 

Breet et al. 
2010 

1069 
CV dood, 
MI, ST, 

CVA 
12 m ≥ 236 

0.62 
(p < 0.001) 

60.4 63.1 94.3 13.3 1.6 0.6 

CV: cardiovasculair; MI: myocardinfarct; ST: stenttrombose; CVA: cerebrovasculair accident 

PRU: P2Y12 reactie units; AUC: area under the curve; ROC: receiver operating curve; Sens: sensitivity; Spec: specificity; NPV: negatieve 

preditieve waarde; PPV: positieve preditieve waarde; LR+: likelihood ratio van een positief resultaat; LR-: likelihood ratio van een negatief 

resultaat 

 

 Multiplate
®
  

Twee prospectieve studies bestudeerden de waarde van Multiplate
®
 in de voorspelling van clopidogrel 

resistentie met stenttrombose als primair eindpunt.  

 Sibbing et al. bestudeerde 1608 patiënten met coronair lijden met geplande PCI met stenting 

(98% DES). Voor de PCI kregen alle patiënten een oplaaddosis van 600 mg clopidogrel. De incidentie 

van ST was 0.6% (met 6/10 ST in de eerste week na de PCI). De cut-off werd gezet op het bovenste 

kwintiel van de patiëntenwaarden en was 42 U.  323 patiënten hadden een aggregatiewaarde > 42 U en 

werden beschouwd als „low responders‟. Wanneer de twee groepen „low‟ versus „normal responders‟ 

werden vergeleken, bleek het risico op ST (30 dagen na PCI) significant hoger te zijn in de groep van de 

„low responders‟ (2.2% versus 0.2% (p < 0.0001) (Figuur 5). Het verschil in mortaliteit was 1.2% versus 

0.4% tussen beide groepen en bleek niet significant te zijn (p =0.07). De combinatie van 

cardiovasculaire sterfte en ST was 3.1% versus 0.6%, dit verschil was statistisch significant (p < 0.001) 

(Figuur 5). Na ROC analyse bleek een cut-off waarde van 47 U optimaal om ST te voorspellen. Uit de 

vergelijking van verschillende populatiekarakteristieken bleek de groep van de „low responders‟ 

significant meer diabetespatiënten, rokers, NSTEMI, STEMI patiënten te bevatten. Hiernaast bleek in 

deze groep het bloedplaatjesaantal hoger te zijn en de patiënten hadden een hoger BMI en lagere linker 

ventrikel ejectie fractie in vergelijking met de „normal responders‟ [12]. 

 Siller-Matula et al. includeerde 416 patiënten, die PCI met stenting (99% DES) en volgde deze 

patiëntenpopulatie 6 maanden. Deze studie rapporteerde een NPV van 100% en PPV van slechts 5% 

voor Multiplate
®
 voor de predictie van ST. De incidentie van ST in deze studie was 0.7% [41]. 

Uit een nomogram van Fagan kan gebruikmakend van een pre-testprobabiliteit van 0.6% 

(incidentie ST in algemene populatie [4, 12, 41]) en de LR+ van 4.4 volgens Sibbing et al. de post-

testprobabiliteit worden berekend [12]. Deze blijkt omwille van de lage prevalentie van de aandoening 
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én de beperkte performantie van de bloedplaatjesaggregatietest slechts 3 à 4% te zijn. Dezelfde 

berekening werd uitgevoerd met de gegevens van de studie van Siller-Matula et al. (Figuur 6) [41]. 

 

In tabel 2 wordt de diagnostische performantie van Multiplate
®
 voor predictie van ST van de twee 

bovenstaande studies samengevat. 

 

Tabel 2: Prospectieve studies, die bloedplaatjesaggregatiemeting op Multiplate
®
 en het voorkomen van ST 

onderzochten [12, 41]. 

Studie N 
Primair  

eindpunt 
Follow-

up 
Cut-off 

(U) 

AUC 
(ROC-
curve) 

Sens 
(%) 

Spec 
(%) 

NPV 
(%) 

PPV 
(%) 

LR+ LR- 

Sibbing et al.  
2009 

1608 ST 30 d 47  
0.78 

(p = 0.001) 
84 84 99.8 2.7 4.4 0.4 

Siller-Matula et al. 
2010 

416 ST 6 m 54  
0.92 

(p = 0.012) 
86 86 100 5 7.2 0 

ST: „definite‟ stenttrombose volgens de ARC criteria (angiografische en pathologische bevestiging van trombus). 

U: units; AUC: area under the curve; ROC: receiver operating curve; Sens: sensitivity; Spec: specificity; NPV: negatieve preditieve waarde; 

PPV: positieve preditieve waarde; LR+: likelihood ratio van een positief resultaat; LR-: likelihood ratio van een negatief resultaat 

 

De lage positief predictieve waarden van deze testen zijn te wijten aan het multifactorieel karakter van 

het risico op ischemische events. De verhoogde bloedplaatjes reactiviteit onder thienopyridine therapie 

is slechts één facet. Bij de inschatting van het tromboserisico spelen uiteraard de klassieke cardiale 

risicofactoren (zoals hypertensie, diabetes, BMI, …), nierfalen, verminderde linker verntrikel 

ejectiefractie en verschillende risicofactoren gelinkt aan de procedure [aard van het letsel (bifurcatie 

letsel, meerdere letsels),  gebruikte stent, lengte van de stent(s),  …] ook een belangrijke rol. 

 

B. Diagnostische performantie: predictie van bloedingen 

 

Gemeten „clopidogrel resistentie‟ is gelinkt aan een verhoogde cardiovasculaire mortaliteit door 

trombose. Omgekeerd zou een verbeterde „clopidogrel gevoeligheid‟ ook voor een verhoogde 

bloedingsneiging kunnen zorgen.  

Sibbing et al. publiceerde in 2010 een grote (N= 2533) studie waar de impact van clopidogrel 

„responsiveness‟ op het bloedingsrisico werd nagegaan bij clopidogrel behandelde  patiënten die 

allemaal een PCI ondergingen. Het primaire eindpunt in deze studie was majeure bloeding (incidentie: 

1.3%) volgens de TIMI criteria (thrombolysis in myocardial infarction). Mineure bloeding (incidentie: 

5.4%) was het secundaire eindpunt. Een cut-off waarde van 19 U werd via ROC analyse vastgesteld (ter 

vergelijking: laagste tertiel van de patiënten: 17 U). Patiënten met een bloedplaatjesaggregatie waarde 

lager dan 19 U werden als „enhanced responders‟ beschouwd (N = 975). De incidentie van majeure 

bloedingen was significant hoger in deze laatste groep in vergelijking met de overige patiënten: 2.2% 

versus 0.8%; p = 0.005). Er werd geen significante relatie waargenomen met een mineur bloedingsrisico 

[42]. Dit is de enige studie die een relatie tussen een verbeterde respons en bloeding heeft kunnen 

aantonen. In de POPULAR studie (zie supra) werd dit ook nagegaan, maar er kon in deze studie geen 

relatie worden aangetoond [40]. 
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In figuur 7 wordt de incidentie van nevenwerkingen van PCI (combinatie van ST en majeure 

bloedingen) weergegeven in relatie tot de ADP geïnduceerde bloedplaatjesaggregatie waarden gemeten 

met Multiplate
®
. In tabel 3 wordt de diagnostische performantie van Multiplate® voor de 

predictie van majeure bloedingen samengevat.  

 

Tabel 3: De perfomantiekarakteristieken van de studie met betrekking tot bloedplaatjesaggregatiemeting op 

Multiplate
®
 en de predictie van majeure bloedingen [42]. 

Studie N 
Primair  

eindpunt 
Cut-off 

(U) 

AUC 
(ROC-
curve) 

Sens 
(%) 

Spec 
(%) 

NPV 
(%) 

PPV 
(%) 

LR+ LR- 

Sibbing et al.  
2010 

1608 

Majeure 
Bloeding 

(in-
hospital) 

19  
0.61 

(p = 0.017) 
62 62 99.2 2.2 1.6 0.6 

U: units; AUC: area under the curve; ROC: receiver operating curve; Sens: sensitivity; Spec: specificity; NPV: negatieve preditieve waarde; 

PPV: positieve preditieve waarde; LR+: likelihood ratio van een positief resultaat; LR-: likelihood ratio van een negatief resultaat 

 

In 2010 werd een grote meta-studie uitgevoerd die studies includeerde, waar PCI patiënten met een 

verhoogde residuele plaatjes reactiviteit na inname van clopidogrel (gemeten met ADP specifieke 

bloedplaatjes functietesten) werden opgevolgd. De belangrijkste eindpunten van de studies waren 

cardiovasculaire dood, ST, niet-fataal MI, MI en een samengesteld eindpunt van de vorige. Uiteindelijk 

werden er 20 studies (9187 patiënten) weerhouden waarvan 5 studies met VerifyNow
®
 (Castro et al. 

2009, niet beschikbaar via Pubmed) en 2 met Multiplate
®
 werden uitgevoerd (zie supra) [5]. 

De percentages van verhoogde residuele plaatjesreactiviteit zijn sterk afhankelijk van de verschillende 

studies en is gemiddeld 32.3% (6.1 – 79.9) voor de 20 studies, gemiddeld 33.9% voor VerifyNow
®
 en 

gemiddeld 16.8% voor Multiplate
®
. Deze variatie is te wijten aan het ontbreken van een 

gestandaardiseerde definitie van verhoogde residuele plaatjesreactiviteit, het gebruik van verschillende 

cut-offs, verschillende studiepopulaties (percentage ACS patiënten), verschillende assays, verschillende 

doseringregimes van clopidogrel, tijd tussen ladingsdosis/laatste dosis en meting. Enkel de gekozen cut-

off waarde en het type meetmethode hadden een significante invloed op de prevalentie van verhoogde 

residuele plaatjesreactiviteit. De ladingsdosis, het tijdsinterval tussen dosis en de meting en  het aandeel 

patiënten met ACS beïnvloeden de prevalentie niet significant. De „patient compliance‟ is in elke studie 

moeilijk in te schatten. 

Uit deze meta-analyse bleek dat residuele bloedplaatjes reactiviteit na inname van clopidogrel een 

predictor was voor MI, ST en het samengestelde eindpunt met respectievelijke oddsratio‟s van 3.00, 

4.14 en 4.95. Patiënten met een hoge residuele bloedplaatjes reactiviteit  hadden een 3.4 voudig hoger 

risico op cardiovasculaire sterfte als patiënten met normale reactiviteit (Figuur 8) [5]. 
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Tabel  4: Vergelijking van de analytische en diagnostische performantie van VerifyNow
®
 versus Multiplate

®
 

 VerifyNow® Multiplate® 

Meetprincipe Turbidimetrie Impedantie 

Eenheid PRU 
U  

(AUC na 5-6 ’) 

Correlatie met gouden standaard ± (r = 0.73) ± (r = 0.73) 

Correctie baseline plaatjes activiteit ja nee 

Analytische imprecisie (CV%) 7.5-10 ~15 

Diagnostische performantie (ROC-curve) 
±  

(0.62 – 0.72) 
+  

(0.78 - 0.92) 

Voorgestelde cut-off waarde 235 - 240 42-47 

PPV (%) 
 -  

(7 – 13) 
-  

(2.7 – 5) 

NPV (%) 
++  

(94 – 99) 
++  

(99-100) 

Likelihood ratio + 
-  

(~2) 
±  

(4-7) 

Prijs 
- 

€44 
+  

€20-25 

 

C. Clinical trials 

 

Meerdere grote clinical trials zijn lopende om te bepalen of het aanpassen van thienopyridine therapie 

op basis van bloedplaatjes functietesten met POCT devices veilig de uitkomst verbetert na PCI met 

stenting. In de GRAVITAS, ARTIC, DANTE, TOPAS-1 en TRIGGER-PCI studie wordt telkens 

VerifyNow
®
 als assay gebruikt. Enkel in de laatst genoemde studie wordt prasugrel vergeleken t.o.v. 

clopidogrel. In de andere studies worden verschillende doseringen van clopidogrel uitgetest. Zie tabel 5.  

De GRAVITAS studie is als enige afgerond. In deze trial werden 5429 patiënten geïncludeerd. 

De bloedplaatjesaggregatie werd bij alle patiënten 12 tot 24 uur na PCI gemeten met VerifyNow
® 

(cut-

off: PRU = 230). 2214 (41%) van de patiënten had een residuele plaatjes reactiviteit boven de cut-off 

waarden. Deze „low responders‟ werden gerandomiseerd: één groep kreeg de gebruikelijke 

onderhoudsdosis van 75 mg per dag en de andere groep kreeg een tweede oplaaddosis van 600 mg en 

een onderhoudsdosis van 150 mg per dag (Figuur 9) [44, 45]. 

In deze studie kon er geen significant verschil worden aangetoond tussen beide groepen voor 

het risico op ST (0.5% voor patiënten met hoge-dosis clopidogrel therapie versus 0.7% voor patiënten 

onder de standaard clopidogrel dosering; p = 0.42). Ook voor het primaire eindpunt van de studie 

(combinatie van cardiovasculaire sterfte, MI en ST) was het verschil tussen de groepen niet significant 

(beide groepen 2.3%). Ten slotte kon ook geen significant verschil voor het risico op bloedingen worden 

aangetoond (12% voor patiënten met hoge-dosis clopidogrel therapie versus 10.2% voor patiënten onder 

de standaard clopidogrel dosering; p = 0.87) (Tabel 6) [44]. 

Bij deze studie dient er opgemerkt te worden dat het percentage (41%) van patiënten met 

verhoogde residuele plaatjes reactiviteit veel hoger ligt dan in andere studies met PCI patiënten. 

Doorgaans wordt een percentage van +/- 20-30% gerapporteerd (zie supra). De verhoogde residuele 

plaatjes reactiviteit, gedetecteerd bij de eerste meting, daalde significant tijdens de eerste 30 dagen in 

beide groepen: patiënten op standaarddosis regime (283 PRU naar 250 PRU; p < 0.001) en patiënten op 
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het hoge dosis regime (282 PRU naar 211 PRU; p < 0.001). De reductie van de residuele plaatjes 

reactiviteit was groter met de hoge dosis dan met de standaarddosis zowel na 30 dagen (80 PRU versus 

37 PRU; p < 0.0001) en ook na 6 maanden (85 PRU versus 44 PRU; p < 0.001) (Figuur 10) [44]. 

Ten tweede bleek uit de populatiekarakteristieken dat de meerderheid van de patiënten, meer bepaald 

80% van de patiënten, een stabiele hartziekte had en dus „low risk‟ patiënten zijn voor recurrente 

cardiovasculaire events. 

De voornaamste conclusie van deze trial is dat het niet zinvol is om clopidogrel „nonresponders‟ 

te behandelen met een dubbele onderhoudsdosis. Enkele experten opperen dat het inderdaad niet zinvol 

is om clopidogrel te blijven geven, maar suggereren te switchen naar een potenter geneesmiddel zoals 

prasugrel. 

 

SAMENVATTING 

De laatste jaren zijn er zowel met VerifyNow
® 

als met Multiplate
® 

verschillende studies uitgevoerd om 

de diagnostische performantie van deze assays na te gaan, m.a.w predictie van cardiovasculaire events 

en stenttromboses. De positieve predictieve waarde en likelihoodratio van een positief resultaat van de 

bloedplaatjesaggregatiemetingen zijn ontgoocheld. Dit eerste wordt uiteraard mee beïnvloed door de 

lage prevalentie van de primaire eindpunten (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, ST). 

Uit de eerste klinische trial (GRAVITAS) bleek dat het verdubbelen van de onderhoudsdosis van 

clopidogrel bij „low/non-responders‟ (< cut-off) geen invloed heeft op de klinische uitkomst.  

Tot op heden bestaan er geen aanbevelingen voor het gebruik van bloedplaatjesfunctietesten voor de 

inschatting van het effect van de thienopyridine behandeling in een routine klinische setting. Bovendien 

is het nog onduidelijk of het aanpassen van de antistollingstherapie op geleide van deze assays het risico 

op cardiovasculaire ischemische events vermindert. 

 

 

4. IS ER AL VEEL ERVARING MET DEZE SYSTEMEN? 

 
In Duitsland (München) en Nederland is Multiplate

®
 reeds langer in gebruik, hoewel in Nederland 

Multiplate
®
 voornamelijk voor research doeleinden wordt aangewend.  

In België worden bloedplaatjesaggregatiemetingen op Multiplate
®
 voor de dienst cardiologie uitgevoerd 

in enkele grote ziekenhuizen: Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg (Genk); Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis, 

(Aalst) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. In het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis maken ook 

enkele wetenschappelijk projecten gebruik van Multiplate
®
.  

In het Universitair ziekenhuis Brussel en het Brugmann ziekenhuis (Brussel) worden deze analyses 

gebruikt voor primaire stollingsstoornissen op te sporen en niet in de cardiologische setting. 
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5. IMPLEMENTATIE VALIDATIE MULTIPLATE (ANALYTISCH) 

 

A. Pre-analytische aspecten 

 

 Staalsoort 

Alle analyses voor de aggregatiemeting met ADP als agonist, of kortweg de „ADP-test‟ zullen 

uitgevoerd worden op vol bloed met hirudine als anticoagulans (4 ml plastiek tube met een hirudine 

concentratie van 25 µg/ml, Dynabyte).  

Hirudine is een directe trombine inhibitor. In tegenstelling met citraat, de klassieke tube voor 

stollingsanalyses, reduceert hirudine de concentratie van divalente kationen (bv. Ca
2+

) niet, 

waardoor een betere fysiologische omgeving wordt gehandhaafd [46]. Bovendien wordt hirudine 

door CLSI aangeraden als anticoagulans voor multipel electrode aggregometrie [3]. 

 

 Staaltransport 

Idealiter moet de turbulentie van het staaltransport zo minimaal mogelijk blijven, vermits 

turbulentie de plaatjes al zou kunnen activeren. In de studie van Braun et al. werd de invloed van 

het gebruik van een pneumatisch transportsysteem op de aggregatiemetingen nagekeken. De 

correlatie van de resultaten tussen het pneumatisch transportsysteem t.o.v. transport te voet was 

uitstekend (r = 0.95), zodat het transport perfect mogelijk is met een buizenpost systeem [47]. 

 

 Temperatuur  

Na staalafname moet het hirudine vol bloed op kamertemperatuur worden getransporteerd en 

bewaard voor analyse [51]. 

 

 Tijdstip van analyse 

Volgens de voorschriften van de producent moeten de tubes na afname 30 minuten op 

kamertemperatuur staan vooraleer de analyse uit te voeren [51]. 

 

 Maximale houdbaarheid van het staal (zie D.) 

 

B. Referentiewaarden 

 

De referentiewaarden voor de aggregatiemeting van de bloedplaatjes onder activatie van ADP werden 

geverifieërd. De referentiewaarden , opgegeven door de firma, (5-95
ste

 percentiel; N = 206) zijn 53-122 

U voor de „ADP-test‟ [51]. 

De referentiepopulatie bestond uit 20 schijnbaar gezonde vrijwillige laboratoriummedewerkers: 13 

vrouwen en 7 mannen tussen 27 en 56 jaar. Geen van hen staat onder behandeling met thienopyridines  

en ze hadden allemaal een normale trombocytenconcentratie (177 000 – 323 000/µl). 
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Alle bepalingen werden bepaald op vol bloed (hirudine), uitgevoerd tussen 30 minuten en 1 uur na 

staalname. 

 Verdeling van de waarden van de ‘ADP-test’ 

 

Tabel 7: Gegevens van de data set van de referentiewaarden: 

 

 

ADP aggregatie 

(U) 

Gemiddelde 76.2 

Mediaan 79.5 

Standaarddeviatie 11.1 

Minimum 55 

Maximum 99 

Spreiding (CV) 14.6% 

 

 

Figuur 11: Histogram van de verdeling van de waarden voor de  „ADP-test‟ (U) in de referentiepopulatie. 

 

Tabel 8: Referentiewaarden Imeldaziekenhuis t.o.v. Firma (Nodia
®
) 

 Imeldaziekenhuis Firma 

 N = 20 N = 206 

2.5
de

 percentiel 56  

5
de

 percentiel 57 53 

95
ste

 percentiel 90 122 

97.5
ste

 percentiel 94   

 

De referentiewaarden in het Imeldaziekenhuis liggen in dezelfde lijn met de waarden opgegeven door de 

firma (Nodia
®
). Het referentie-interval  “53 – 122 U” zal op het rapport worden vermeld. 

Het histogram toont duidelijk dat de meerderheid van de gezonde vrijwilligers (85%) een waarde 

hebben tussen 60 en 90 U. 

De Shapiro-Wilk test geeft een p-waarde van 0,46 (> 0,05), wat aangeeft dat de nulhypothese (= de 

populatie is normaal verdeeld) niet weerlegd kan worden en de verdeling mogelijks normaal verdeeld is.  
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In het UZA werd voor de ADP-test een referentie-interval van 60-130 U gerapporteerd (N = 20 gezonde 

vrijwilligers; analyse op heparine bloed) [43]. 

In het AZM en UZ Brussel gebeurden de analyses op vol bloed met hirudine als anticoagulans. Het AZM vond  30-

90 U als referentie-interval van de ADP-test (15 vrouwelijke en 10 mannelijke gezonde vrijwilligers) en UZ 

Brussel 47-97 U (31 gezonde mannen en vrouwen [52, 55]. 

 

 Geslacht 

In onderstaande figuur worden de ADP-waarden in de referentiepopulatie vergeleken volgens geslacht. 

Binnen deze steekproef zien we een statistisch significant verschil in aggregatie tussen mannen en 

vrouwen (t-test en 1-way anova: p = 0.0059 of p = 0.0076 zonder outlier). 

 

 

Figuur 12: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟: vrouwen (gemiddelde: 80. 9 U) versus mannen 

(gemiddelde: 67.4 U).  

 

 Leeftijd 

De verdeling van de leeftijdcategorieën wordt weergegeven in onderstaande tabel 9 en figuur 13. Tussen 

de verschillende leeftijdscategorieën van deze steekproef kan er geen significant verschil worden 

aangetoond voor de aggregatiemetingen met ADP als agonist (1-way anova: p = 0,7567). 

 

Tabel 9: De gemiddelde waarden van aggregatie met agonist ADP voor de verschillende leeftijdsklassen. 

Leeftijdsklasse 
ADP aggregatie 

Gemiddelde (U) 
afgerond op laatste tiental 

N Vrouw Man  

20-29 83 3 3 0 

30-39 75 6 4 2 

40-49 75 6 4 2 

50-59 75 5 2 3 
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Figuur 13: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟ volgens leeftijdscategorie. 

 

C.  Imprecisie 

 

Twintig stalen (15 niet behandelde personen en 5 patiënten onder clopidogrel therapie) werden in duplo 

getest op hetzelfde tijdstip. De gemiddelde within-run CV% is 6%. 

 

Deze within-run CV komt overeen met de gegevens in de literatuur én met de data van andere centra (UZA: 9%, 

AZM: 6% en UZ Brussel: 4%)[43, 52, 55]. 

 

Klinische aanvaardbaarheidscriteria – analytische performantie criteria: 

De totale aanvaardbare fout voor de impedantie aggregatiemeting is niet beschreven in aanbevelingen 

door wetenschappelijke verenigingen of officiële instanties (zoals CLIA, WIV) of beschikbaar op basis 

van biologische variabiliteit. 

 

  Bron - Formule 

Intra-individuele biologische variatie (CVw) : 15.0% Toth et al.[35] 

Inter-individuele biologische variatie (CVb): 14.6% Spreiding referentiepopulatie 

Biologische groepsvariatie (CVg): 21.0% CVgroepsvariatie = (CV
2
 within-subject + CV

2
 between-subject)

1/2
 

Toelaatbare analytische imprecisie: 7.5% CV analytical < 0,5 x CVw 

CVw: CVwithin-subject ; CVb: CV between-subject 
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D. Maximale houdbaarheid van het staal 

 

Volgens de bijsluiter van de producent moeten de hirudine tubes na afname 30 minuten op 

kamertemperatuur staan vooraleer de analyse uit te voeren. Vervolgens kan de analyse uitgevoerd 

worden tussen 30 minuten en 4 uur na afname. Om de houdbaarheid van het staal te verifiëren werden  

8 metingen („ADP-test‟) uitgevoerd tussen 30 minuten tot 4 uur na afname met tijdsintervallen van 30 

minuten op twee bloednames van 2 gezonde vrijwilligers (1 vrouw en 1 man). 

 

 

Figuur 14: Vrouwelijke gezonde vrijwilliger: afname van de waarde van de „ADP test‟ bepaald op verschillende 

tijdstippen na staalafname. 

 

 

Figuur 15: Mannelijke gezonde vrijwilliger: afname van de waarde van de „ADP test‟ bepaald op verschillende 

tijdstippen na staalafname. 

 

De tijd tussen de bepaling en staalafname blijkt zeer kritisch te zijn. 
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De inter-run CV (within-day) voor deze 2 stalen is respectievelijk 39% en 25% (variatie tussen 30 

minuten en 240 minuten na afname). 

Om een betrouwbaar resultaat te garanderen, streven we naar een CV% van < 15% [35]. 

Indien de „ADP-test‟ binnen de 90 minuten na staalname wordt uitgevoerd is hieraan voldaan. De CV 

van de stalen van de vrouw is dan 14.7% en van de man 7% (na 120 min: 10.3%). 

 

Toth et al. rapporteerde een inter-run (between-day) CV voor 2 personen van respectievelijk 11 en 18% [35]. 

Claeys et al. beschreef een gemiddelde within-subject variatie van 28% (20 patiënten onder clopidogrel therapie: 

2 metingen werden uitgevoerd met 1 uur tussen. De testen werden op heparine bloed uitgevoerd [53]. 

In het AZM daarentegen was de gemiddelde (Between day - within-subject) CV 7.8%. In dit centrum werden alle 

metingen uitgevoerd tussen 30 en 180 minuten na staalafname [52]. 

In het UZ Brussel zag men ook de snelle deterioratie van de ADP-test naarmate de test later na staalname werd 

uitgevoerd en besloot ook dat de bepaling tussen 30 minuten en 90 minuten na staalname dient te gebeuren [55]. 

 

E. Discriminatie van de ‘normale’ versus ‘pathologische’ populatie 

 

Vooraleer er van start werd gegaan met een uitgebreide klinische validatie werden 5 patiënten onder 

clopidogrel therapie getest (2 patiënten tijdens onderhoudstherapie 75 mg/dag en 3 patiënten na 

oplaaddosis, waarvan 2 patiënten 600 mg kregen en 1 patiënt 300 mg).  

Deze data tonen dat bij de thienopyridine behandelde patiënten duidelijk lagere resultaten worden 

gevonden met de „ADP-test‟ (beoogde onderdrukking van de aggregatie van de bloedplaatjes) ten 

opzichte van de referentiepopulatie. 

 

Figuur 16: Box plot van de referentiewaarden (U) ten opzichte van aggregatiewaarden (U) van patiënten onder 

clopidogrel therapie. 
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SAMENVATTING 

Pre-analyse: 

Aggregatiemetingen op Multiplate
® 

worden uitgevoerd op vol bloed afgenomen in een tube met 

hirudine als anticoagulans (CLSI). Het staaltransport is mogelijk met de buizenpost en de bewaring van 

de stalen voor analyse moet op kamertemperatuur. Het tijdstip van de meting na staalafname is zeer 

kritisch: de meting moet gebeuren tussen 30 minuten en 90 minuten na afname om een betrouwbaar 

resultaat te bekomen.  

Analyse: 

De referentiewaarden in het Imeldaziekenhuis (2.5
de

-97.5
ste

: 56 - 94 U; 5
de

-95
ste

: 57 - 90 U) liggen in 

dezelfde lijn met de waarden opgegeven door de firma (5
de

-95
ste

: 53 - 122 U). Binnen deze steekproef is 

er een statistisch significant verschil in aggregatiewaarden van de „ADP-test‟ tussen mannen en 

vrouwen, maar er kon geen significant verschil worden aangetoond tussen de verschillende 

leeftijdscategorieën. 

De gemiddelde within-run imprecisie (20 stalen) is 6%. 

Post-analyse: 

De stalen kunnen na analyse niet bewaard worden, vermits na 90 minuten geen betrouwbare meting 

meer mogelijk is. Zie ook 6. klinische validatie. 
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6. IS DE AGGREGATIEMETING (‘ADP-TEST’) ZINVOL IN HET 

IMELDAZIEKENHUIS? 

KLINISCHE VALIDATIE - PILOOTSTUDIE 

 

In bijlage 1 wordt beknopt het protocol weergegeven van de pilootstudie en in bijlage 2 wordt het 

aanvraagformulier weergegeven. Recrutering voor deze testevaluatie zal gebeuren tot 30 juni 2011 en 

een follow-up periode van 6 maanden wordt voorzien voor alle geïncludeerde patiënten. Vermits de 

evaluatie nog volop bezig is, worden hieronder enkel de preliminaire data weergegeven. 

 

De cut-off waarde die wordt gebruikt is 45 U. Deze cut-off wordt ook in OLV Aalst en München 

gebruikt. In het UZA gebruiken ze de „ADP-high sensitivity test‟ met een cut-off waarde van 46 U. Zie 

figuur 17 voor de verdeling van de waarden in een populatie van PCI patiënten [12]. 

Zie bijlage 3 voor het gebruikte algoritme in München. 

 

A. Aanvraagfrequentie in Imeldaziekenhuis 

 

Gemiddeld worden er jaarlijks 1000 PCI‟s uitgevoerd in het Imeldaziekenhuis. Naast de cardiologen 

verbonden aan het Imeldaziekenhuis, worden er ook PCI‟s uitgevoerd door cardiologen van externe 

ziekenhuizen (55/200; 27.5%). 

Op 18/01/2011 ontvingen we de eerste stalen voor de ADP-test. Van 18/01/2011 tot en met 06/05/2011 

(16 weken) werden er 280 stalen geanalyseerd. Na extrapolatie komt dit dus overeen met 910 analyses 

per jaar. Per week zijn dit dus ongeveer 17-18 analyses en per dag komt dit overeen met 2-3 testen. In 

het weekend ontvingen we maximaal 2 staaltjes, dus per weekdag werden er gemiddeld 3 ADP testen 

uitgevoerd. 

 

B. Situatie in het Imeldaziekenhuis 

 

1. Patiëntenpopulatie  

Vermits de klinische evaluatie nog lopende is (inclusie tot 30 juni 2011), werden de 

patiëntenkarakteristieken van de eerste 200 patiënten, die voldeden aan de criteria nagekeken. Er 

werden 10 patiënten, waarvoor we een ADP-test uitvoerden, geëxcludeerd.  Deze patiënten ondergingen 

geen PCI of bij deze patiënten werd een ballondilatatie zonder stenting uitgevoerd. 

 

 Oplaaddosis 

De meerderheid van de patiënten, namelijk 46.5%, kreeg voor de ingreep een oplaaddosis van 600 mg 

clopidogrel. Verder kregen 14.5% en 8%, respectievelijk 60 mg prasugrel en 300 mg clopidogrel als 

oplaaddosis. 31% van de patiënten kreeg geen oplaaddosis omdat ze reeds onder onderhoudstherapie 

clopidogrel of prasugrel stonden (ingreep in voorgeschiedenis) (figuur 18). 
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Figuur 18: Verdeling van de oplaaddosis in de patiëntenpopulatie (N =200). De absolute waarden worden 

weergegeven boven de balken. 

 

 Onderhoudsdosis 

De meerderheid van de patiënten, namelijk 72% namen na de ingreep een onderhoudsdosis van 75 mg/d 

clopidogrel. Verder kregen 15.5% en 4.5%, respectievelijk 10 mg/d prasugrel en 5 mg/d prasugrel als 

onderhoudstherapie. Ten slotte nemen 2 (1%) van de patiënten ticlopidine als therapie. Van 14 patiënten 

is het niet geweten welke onderhoudstherapie ze nemen. Dit zijn patiënten, die opgenomen werden in 

een ander ziekenhuis en daar worden opgevolgd. Enkel de PCI en het controlelabo (dag na de ingreep) 

werd uitgevoerd in het Imeldaziekenhuis (figuur 19). 

 

 

Figuur 19: Verdeling van de oplaaddosis in de patiëntenpopulatie (N =200). De absolute waarden worden 

weergegeven boven de balken. Clopidogrel en prasugrel worden éénmaal per dag ingenomen en ticlopidine 

tweemaal per dag. 

 

2.  Opzet van de studie 

Bijlage 1: beknopt studieprotocol 

Bijlage 2: aanvraagformulier 

 

3. (Voorlopige) Resultaten 

Een uitvoerige bespreking en statistische verwerking van de resultaten volgt op het einde van de studie 

en na een follow-up van 6 maanden. 

Hieronder worden reeds enkele gegevens weergegeven en kort becommentarieerd. 
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 Patiëntenkarakteristieken (beschrijvend) 

Tabel 10: Patiëntenkarakteristieken van de studiepopulatie (eerste 200 patiënten). 

. 

VARIABELE 
Algemeen 
(N =200) 

Leeftijd 66.7 ± 13.0 

Mannen 137 (68.5%) 

Vrouwen 63 (31.5%) 

Presentatie [5]  

Geen acuut coronair syndroom 100 (51%) 

Acuut coronair syndroom 95 (49%) 

STEMI 36 (18%) 

NSTEMI 34 (17%) 

onstabiele angor 25 (13%) 

Voorgeschiedenis [4]  

Voorgaande CABG - PCI 96 (49%) 

Geen voorgaande CABG - PCI 100 (51%) 

Laboratorium  

Bloedplaatjesaantal (x 103/µl) 214.0  ±  58.0 

Witte bloedcelaantal (x 103/µl) 8.8  ±  2.9 

Hemoglobine (g/dl) 12.9  ±  1.5 

Fibrinogeen (mg/dl) [51] 452.2 ± 107.4 

Klassieke risicofactoren  

Roken [17] 62 (34%) 

BMI > 30 [13]  40 (21%) 

Hypertensie [15]  118 (64%) 

Hypercholesterolemie [15] 154 (83%) 

LV ejectiefractie < 45% [26] 18 (10%) 

Diabetes mellitus [20] 43 (24%) 

Nierinsufficientie [16]  12 (6.5%) 

Procedurele risicofactoren  

Aantal letsels [4]  

Aantal 1 126 (64%) 

Aantal 2 63 (32%) 

Aantal 3 7 (3.6%) 

Aantal > 3 0 (0%) 

Aantal stents [6]  

Aantal 1 155 (80%) 

Aantal 2 29 (15%) 

Aantal 3 9 (5%) 

Aantal > 3 1 (<1%) 

Type stent [4]  

Bare metal stent 85 (43%) 

Drug eluting stent 106 (54%) 

Beide 5 (3%) 

Type stenting [1]  

Hoofdstam 6 (3%) 

LAD 59 (28%) 

Graft 1 (< 1%) 
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Type stenting [1] -vervolg  

Bifurcatie 26 (12%) 

RAC 78 (37%) 

1ste diagonaal tak 4 (2%) 

2de marginaal 2 (1%) 

Cx 24 (11%) 

Andere 11 (5%) 

CABG: Coronary Artery Bypass Graft ; BMI: Body Mass Index 

Het aantal ontbrekende gegevens wordt weergegeven tussen vierkante haakjes.  

In totaal werden er tijdens de PCI‟s 212 stents geplaatst. 

 

Ongeveer de helft van de patiënten ondergingen een PCI met stenting omwille van een acuut coronair 

syndroom, de andere helft waren bijgevolg electieve PCI ‟s. Bovendien heeft de helft van de patiënten 

in hun voorgeschiedenis reeds een PCI of CABG ondergaan. De verdeling tussen het plaatsen van een 

BMS en DES was ongeveer gelijk verdeeld en in enkele gevallen werden beide types gebruikt tijdens 

eenzelfde ingreep. De overgrote meerderheid van de populatie heeft hypercholesterolemie (± 83%) en 

hypertensie (± 64%). 

 

 Verdeling van de resultaten van de ‘ADP-test’ 

De verdeling van de resultaten voor de ADP-test zijn niet normaal verdeeld (Shapiro-Wilk test; p < 

0.0001) (figuur 20). De mediaan (interkwartiel range) van de ADP geïnduceerde aggregatie in deze 

patiëntenpopulatie was 15 (5 tot 25) met een maximum gemeten waarde van 90 U. De gegevens van de 

dataset van de patiëntenpopulatie werden samengevat in tabel 11. 

 

Figuur 20: Histogram van de verdeling van de waarden voor de  „ADP-test‟ (U) in de patiëntenpopulatie. 

 

Tabel 11: Gegevens van de dataset van de patiëntenpopulatie (N= 200). 

 

ADP aggregatie 

(U) 

(N = 200) 

ADP aggregatie 

(U) 

clopidogrel 600 

mg (N= 93) 

ADP aggregatie 

(U) 

prasugrel 60 mg 

(N= 29) 

ADP 

aggregatie (U) 

Follow-up
# 

(N= 62) 

Gemiddelde 17 17 12 19 

Mediaan 15 16 12 15 

Standaarddeviatie 11.1 10.2 6.1 13.2 

Minimum * * * * 

Maximum 90 58 26 90 

Spreiding (CV) 65.5 59.1 48.8 70.2 

*: Getallen lager dan 5 worden gerapporteerd als < 5 U 
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#: Geen oplaaddosis, onderhoudstherapie met een thienopyridine. 

 

De waarden voor ADP-testen bij patiënten, die de dag voordien werden opgeladen met prasugrel 60 mg  

zijn significant verschillend van de resultaten van de patiënten, die werden opgeladen met 600 mg 

clopidogrel (p = 0.0133), wat wijst op de sterkere remming van de bloedplaatjesaggregatie door 

prasugrel. 

 

Figuur 21: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟ voor enerzijds de patiëntengroep, die een 

oplaaddosis van 600 mg clopidogrel kregen (gemiddelde: ± 17 U en anderzijds de patiëntengroep,die werden 

opgeladen met 60 mg prasugrel (gemiddelde: ± 12 U). 

 

 Geslacht en leeftijd 

De ADP-waarden in de patiëntenpopulatie werden vergeleken volgens geslacht. Binnen deze steekproef 

blijkt er geen statistisch significant verschil in aggregatie tussen mannen en vrouwen (t-test en 1-way 

anova: p = 0.26). Er kon eveneens geen verschil voor de ADP-test worden opgemerkt voor 

verschillende leeftijdscategoriën (1-way anova: p = 0.69) (Figuur 22-23). 

 

Figuur 22: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟: vrouwen (gemiddelde:  16 U) versus mannen 

(gemiddelde:  18 U). 
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Figuur 23: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟ voor verschillende leeftijdscategorieën. 

 

 Afwijkende resultaten (> cut-off) 

Gebruikmakend van een cut-off waarde van 45 U konden slechts 3.5% (5/144) van de patiënten als 

clopidogrel poor/low responder worden geschouwd. Bij één patiënt onder onderhoudstherapie met 

ticlopidine was de bloedplaatjesaggregatie onvoldoende onderdrukt. De patiënten, die prasugrel als 

antistollingstherapie kregen, hadden in geen enkel geval een aggregatiewaarde voor de ADP-test hoger 

dan de vooropgestelde cut-off. In tabel 12 wordt een overzicht van de verhoogde waarden gegeven. 

 

Tabel 12: Patiënten met een resultaat voor de ADP-test > 45 U. In cursief wordt nog een randnormaal resultaat 

weergegeven. 

Patiëntnummer Therapie 
Resultaat 

ADP-test (U) 

54 
Clopidogrel 
Oplaaddosis: 600 mg 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

50 

121 
Clopidogrel 
Oplaaddosis: 600 mg 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

49 

158 
Clopidogrel 
Oplaaddosis: 600 mg 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

58 

10 
Clopidogrel 
Oplaaddosis: 300 mg 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

53 

20 
Ticlopidine 
Ondrhoudsdosis: 250 mg/12u 

48 

29 
Clopidogrel – follow-up 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

90 

184 
Clopidogrel – follow-up 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

43 
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 Tijdstip van de aggregatiebepaling (pre-analyse) 

Omdat het percentage „non-low responders‟ veel lager is in deze steekproef dan weergegeven in de 

literatuur (20-30%) wordt eveneens nagekeken of het tijdstip van bloedname een belangrijke rol speelt.  

De resultaten van de ADP-test binnen deze steekproef zijn niet statistisch significant verschillend tussen 

de groep, waar de bepaling de dag na PCI werd uitgevoerd (en dus nog relatief kort na oplaaddosis; N = 

138; gemiddelde = 16 U) en de patiëntengroep, die al langere tijd een thienopyridine innamen 

(onderhoudstherapie; N = 62; gemiddelde = 19 U) en bij de huidige PCI niet meer werden opgeladen 

met een thienopyridine (p = 0.11).  

 

Bij 20 patiënten werd een ADP-test uitgevoerd de dag na de PCI en vervolgens een ADP analyse 

minstens 23 dagen na de ingreep. De resultaten van deze vergelijking worden weergegeven in bijlage 4. 

Twee patiënten werden niet meegenomen in de vergelijking. Patiënt 8 stond tot en met eind februari op 

onderhoudstherapie ticlopidine. In april (tijdstip tweede staalname) nam deze patiënt dus geen 

thienopyridine meer en bijgevolg werd er geen onderdrukking van de bloedplaatjesaggregatie gezien 

(79 U). Patiënt 15 (= patiënt 158) is clopidogrel low responder en zijn therapie werd omgeschakeld naar 

prasugrel (zie infra: aantal events en casusbespreking). De gemiddelde CV% van de gecombineerde 

metingen was 43%. 

De gemiddelde waarde voor de ADP-test in de groep met een staalname de dag na PCI was 15 U en de 

gemiddelde waarde voor de ADP-test in de groep met een staalname tijdens de onderhoudstherapie was 

27 U. Het verschil van de ADP-test tussen beide groepen bleek statisch significant verschillend binnen 

deze steekproef (gepaarde t-test: p = 0.0024) (Figuur 24). 

 

 

Figuur 24: Box plot van de aggregatiewaarden van de „ADP-test‟ van 18 patiënten op twee verschillende 

tijdstippen: staalname de dag na PCI en staalname tijdens de onderhoudstherapie. 
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 Aantal events 

Prospectief: follow-up ≤ 30 dagen 

Na de PCI werden binnen de 30 dagen bij 5 patiënten een bijkomende PCI van een ander bloedvat 

gepland en bij 1 patiënt een CABG. 

Bij 2 (3) patiënten trad er een acuut event op binnen de 30 dagen (Tabel 13). Bij één patiënt trad een 

acute in-stent trombose op (cfr. infra: casusbespreking). 

 

Tabel 13: Patiënten met cardiovasculair (CV) event binnen de 30 dagen na PCI. 

Patiënt- 
nummer 

ADP-
test 

ACS? Therapie 
Type  
Stent 

Plaats  
stent 

CV event ≤ 30d 

158 58 
JA, 

STEMI 

Clopidogrel 
Oplaaddosis: 600 mg 
Onderhoudsdosis: prasugrel 10 
mg 

BMS RCA 
Acute  ST  
(enkele uren na PCI) 

199 13 NEE 
Onderhoudsdosis: clopidogrel 
75mg 

DES 
LAD 
RCX 

Bijkomende PCI RCA 
(gepland?)* 

205 21 
JA, 

STEMI 

Prasugrel 
Oplaaddosis: 60 mg 
Onderhoudsdosis: 10 mg/d 

BMS 
1ste  

diagonaaltak 
Bloeding na PCI in Lies 

Cx: ramus circumflexus; RCA: right coronary artery 

*: niet duidelijk of ACS 

 

Prospectief: follow-up >30 dagen 

Tabel 14: Patiënt met (eventueel) cardiovasculair (CV) event na 30 dagen na PCI. 

Patiënt- 
nummer 

ADP-
test 

ACS? Therapie 
Type  
Stent 

Plaats  
stent 

CV event > 30d 

10 53 
JA, 

NSTEMI 
(01/2011) 

Clopidogrel 
Oplaaddosis: 300 mg 
Onderhoudsdosis: 75 mg/d 

BMS RCX 

Reden tweede angiografie 
(03/2011) * niet duidelijk 
Niet significante ST van 
RCX opgemerkt 
Geen PCI uitgevoerd 

RCX: ramus circumflexus 

*: niet duidelijk of ACS  

 

 Correlaties 

Er werd geen correlatie (Pearson) opgemerkt tussen de waarde van de ADP-test en de 

hemoglobineconcentratie (r = 0.10), trombocytenconcentratie (r = 0.21), witte bloedcelconcentratie (r = 

0.18) of het fibrinogeen gehalte (r = 0.04). 

 

Op het einde van de evaluatie zullen alle risicofactoren voor ST worden nagekeken of deze kunnen 

worden gebruikt voor de predictie van resistentie aan thienopyridines. Deze oefening zal gebeuren aan 

het einde van de studie („multiple variable regression model‟). 

 

 Casusbespreking 

Patiënt 158 was een clopidogrel „low responder‟: de ADP-test genereerde een waarde van 58 U.  

Deze patiënt kreeg voor de ingreep een oplaaddosis van 600 mg clopidogrel. Vervolgens onderging de 

patiënt een PCI en een BMS stent t.h.v. RAC werd geplaatst. Enkele uren later ontstond een acute in-
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stent restenose. De patiënt krijgt momenteel een onderhoudsbehandeling met prasugrel 10 mg/d. De 

bloedplaatjesaggregatie is nu voldoende onderdrukt (ADP-test: 12 U) (Figuur 25). 

                          (A)                                                              (B) 

                                                       

Figuur 25: Screenshot van de ADP-testen van de patiënt op 15/03/2011 na de ingreep (A) en op 22/04/2011, 

patiënt onder onderhoudstherapie prasugrel 10 mg (B) 

 

4. (Voorlopige) Discussie 

De studiepopulatie in het Imeldaziekenhuis is verschillend van de populaties, die werden bestudeerd 

door Sibbing et al. en Siller-Matula et al. Ten eerste hadden 49% van de patiënten in het 

Imeldaziekenhuis een acuut coronair syndroom terwijl in de studie van Siller-Matula 377/416 (91%) een 

stabiele angor hadden en bij Sibbing ondergingen 67% (1075/1608)  van de patiënten een electieve PCI. 

Ten tweede, werd in deze twee studies voornamelijk gewerkt met DES (Sibbing: 98% en Siller-Matula: 

99%), terwijl in het Imeldaziekenhuis ongeveer evenveel gebruik werd gemaakt van BMS dan wel van 

DES.   

Het aantal patiënten met een voorgaande PCI in de studie van Siller-Matula was 47%, wat perfect 

vergelijkbaar is met de steekproef (49%) [12, 41]. Verder zijn de klassieke risicofactoren en 

laboratoriumwaarden van deze studies vergelijkbaar met de situatie in het Imeldaziekenhuis. 

 

Op deze beperkte steekproef werd slechts in 3.5% van de gevallen een „low‟ respons voor clopidogrel 

gedetecteerd als men 45 U als cut-off gebruikt. Sibbing et al. rapporteerde 20% (323/1608) clopidogrel 

„low responders‟ (cut-off = bovenste kwintiel van de patiëntenpopulatie = 42 U) en Siller-Matula et al. 

beschreef een clopidogrel low respons in 13% van zijn patiëntengroep (cut-off = 54 U, ROC curve 

analyse voor ST) [12, 41]. 

Eén van de belangrijkste vragen is het belang van het tijdstip voor de uitvoering van de ADP-test en 

uiteraard de invloed van het moment van staalname op de aggregatiewaarde.   

 In de studie van Sibbing et al. werd de staalname (hirudine tube) uitgevoerd na de diagnostische 

angiografie, maar voor de start van PCI. Alle patiënten kregen een oplaaddosis van 600 mg clopidogrel 

ook de patiënten, die reeds op clopidogrel onderhoudsdosis stonden. Er werd aanbevolen deze dosis toe 

te dienen ten minste 2 uur voor catheterisatie, maar patiënten met een ladingsdosis binnen de 2 uren 

werden niet uitgesloten. De mediaan was 22.5 t.o.v. 16 in deze steekproef [12]. 
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 Bij de studie van Siller-Matula et al.  werd de staalname (hirudine tube) onmiddellijk na de PCI 

uitgevoerd en het bloed werd genomen via de arteriale „sheath‟. 326 patiënten namen reeds een 

onderhoudsdosis clopidogrel en kregen geen oplaaddosis voor de ingreep en 90 patiënten kregen een 

oplaaddosis van 600 mg clopidogrel binnen de 2 dagen voor PCI. [41]. 

In het OLV ziekenhuis Aalst gebeurt de staalname meestal 12 uur na oplading met clopidogrel (600 mg) 

en voor PCI [Dr. E. Barbato, en  Dr. E. Bailleul].  

 In het Imeldaziekenhuis werd geopteerd om de staalnames te plannen samen met het 

controlelabo de ochtend na de PCI, dit voornamelijk omwille van praktische redenen: (1) staalnames op 

verpleegafdeling in batch uit te voeren (2) de bepalingen in batch in het laboratorium uit te voeren (ook 

gunstig voor TAT) en (3) interpretatie van de ADP-test samen met de andere labo-resultaten door de 

cardioloog met eventueel invloed op de keuze van antistollingsmedicatie (clopidogrel versus prasugrel).  

Deze strategie heeft als gevolg dat het tijdsinterval na oplaaddosis minder gestandaardiseerd is dan in de 

beschreven studies. Voor de meeste patiënten schommelt het tijdsinterval tussen 16 en 24 uur.  

 

Zoals reeds hoger vermeld, blijkt het verschil in de resultaten van de ADP-test binnen de steekproef niet 

statistisch significant verschillend te zijn tussen de groep, waar de bepaling de dag na PCI werd 

uitgevoerd en de patiëntengroep onder onderhoudstherapie (geen oplaaddosis gekregen) (p = 0.11). 

Wanneer in een subgroep van 18 patiënten de ADP-test werd herhaald tijdens hun onderhoudstherapie 

bleek het verschil van de ADP-test, afgenomen de dag na PCI, statisch significant verschillend ten op 

zichte van de aggregatiewaarden bekomen tijdens onderhoudstherapie (gepaarde t-test: p = 0.0024). 

Deze vaststelling werd ook beschreven in de GRAVITAS trial (VerifyNow
®
, meting 12-24 uur na PCI), 

echter in de omgekeerde richting! De waarden daalden tijdens follow-up (Figuur 10). 

Patiënt 9 had een aggregatiewaarde boven de van 61 U en de patiënten 17 en 19 een waarde van 42 U 

tijdens onderhoudstherapie. Uiteraard is de „compliance‟ van de patiënt een belangrijke factor en vaak 

moeilijk in te schatten. Dit is een bijkomende reden om te opteren om de metingen in het ziekenhuis na 

PCI uit te voeren.  

Maximale plasmaspiegels treden ongeveer 1 uur na clopidogrel inname op. De eliminatie halfwaardetijd 

van de voornaamste circulerende metaboliet bedraagt 8 uur. Tijdens steady state,  na 5 dosissen van 75 

mg per dag, bedraagt de gemiddelde plaatjesremming 40 tot 60%. Na inname van een 8-voudige 

oplaaddosis (600 mg) kan men tijdelijk een meer uitgesproken (> 60%) plaatjesremming verwachten die 

vermits die irreversibel is enkel door nieuwe plaatjesaanmaak gecompenseerd kan worden.   

 

Ten slotte, dient de invloed van GPIIb/IIIa inhibitoren (bv. abciximab, eptifibatide), die soms worden 

gebruikt tijdens PCI in overweging te worden genomen. Abciximab inhibeert 80% van de GP IIb/IIIa 

receptoren binnen de 2 uur. Indien een verlengde toediening (infuus) na PCI wordt gegeven kan dit een 

langere tijd een low-level receptor blokkade veroorzaken. Infusen tot 24 uur na PCI kunnen 

verantwoordelijk zijn voor een beperkte blokkade tot 10 dagen na PCI [B].  

In het Imeldaziekenhuis wordt bij NSTEMI in bepaalde gevallen eptifibatide gedurende 18 uur gegeven. 

Abciximab wordt niet vaak gebruikt tijdens PCI. Er wordt meer gebruik gemaakt van de trombine-

inhibitoren (bv. bivalirudine). Er werd met de cardiologie afdelingen afgesproken wanneer een verlengd 
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infuus van GPIIb/IIIa inhibitoren werd toegediend dit op het aanvraagformulier te vermelden. Metingen 

na een verlengd infuus zijn niet betrouwbaar. 

 

5. (Voorlopig) Besluit 

Omdat in deze steekproef het percentage clopidogrel low responders slechts 3.5 is en het aantal events 

momenteel ook beperkt blijft, is het te vroeg om reeds een besluit te formuleren.  

In overleg met de dienst cardiologie zullen deze pre-liminaire data besproken worden en in verdere 

studie zal nagegaan worden of het afnametijdstip geschikt is voor evaluatie van de aggregatiewaarde 

van de ADP-test. Ten slotte zal verdere studie moeten uitwijzen of binnen het Imeldaziekenhuis de cut-

off moet verlaagd worden na een oplaaddosis van 600 mg en een afname de volgende dag.   

 

C. Kostprijs van de analyse 

1. (Geschatte) kostprijs per analyse 

De geschatte kostprijs is 20-25 euro per analyse zonder de aankoopprijs en onderhoudscontract van het 

apparaat in rekening te brengen. De personeelskost kan bijna gehalveerd worden als de analyses in 

batch worden uitgevoerd. 

Tabel 15: Overzicht van de kostprijs voor één „ADP-test‟ 

 
Kostprijs 

(euro) 

Overhead (toestel) ? 

Analysekost  

*Afnametube 
(hirudine) 

1.21 

*ADP reagens 4.84 

*Analysecuvet 6.37 

Personeelskost 10 

TOTAAL 20-25 

 

2. Terugbetaling 

De terugbetaling van thrombocytenaggregatie metingen wordt geregeld via de nomenclatuurnummers 

554013 en 554024 met volgende omschrijving: “Volledige studie van de thrombocytenaggregatie in 

aanwezigheid van verscheidene inductoren met continu registreren  van aggregatiecurven, ten minste 

drie inductoren (Maximum 1)”. Dit komt overeen met een B-waarde 1000 (Honorarium per akte: 

€7.78).Vermits hier slechts 1 inductor (nl. ADP) wordt gebruikt, komt deze analyse niet aanmerking 

voor terugbetaling.  

De kostprijs aan reagentia en disposables is een veelvoud van de RIZIV terugbetaling. Verder is het niet 

toegelaten om voor eenzelfde analyse zowel een nomenclatuurnummer te gebruiken als een bedrag 

buiten RIZIV aan te rekenen. 
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SAMENVATTING 

Tussen 18 januari en 6 mei 2011 waren er 280 aanvragen voor de ADP-test bij patiënten onder 

thienopyridine therapie (voornamelijk post-PCI), wat overeenkomt met een gemiddeld aantal testen van 

3 per weekdag. De ADP-resultaten varieerden van < 5 U tot 90 U (gemiddelde: 17 U en spreiding: 

65.5%) en waren niet normaal verdeeld. 

Slechts 6 (3.5% clopidogrel resistentie) analyses gaven een resultaat boven de cut-off (> 45 U), wat veel 

lager is dan in de literatuur aangegeven. Daarom dat het tijdstip van afname in vraag werd gesteld. 

Uit een vergelijking van 18 patiënten bleek dat de aggregatiewaarde van de ADP-test significant hoger 

ligt tijdens de onderhoudstherapie, dan wanneer de dag na PCI wordt gemeten. De dynamische 

eigenschap van de plaatjes reactiviteit en het effect van het tijdstip van de meting is dus kritisch voor de 

interpretatie van het resultaat van de ADP-test.  

De preliminaire gegevens zullen besproken worden met de dienst cardiologie en verdere studie zal 

moeten uitwijzen of met behoud van het huidig tijdstip van staalafname, de cut-off aangepast moet 

worden. Verdere verwerking van de resultaten rekening houdend met de risicofactoren worden in 

verdere studie nog uitgevoerd.  

 

TO DO/ACTIONS 

 

1) Overleg te plannen met de dienst cardiologie voor bespreking van de tussentijdse resultaten. 

2) Verdere opvolging van de resultaten van de ADP-test en verwerking van de resultaten. 

3) Terugkoppeling naar de dienst cardiologie en besluitvorming. 
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BIJLAGEN - TABELLEN - FIGUREN 

 

 
Figuur 2: Boxed warning,verschenen op de FDA wbside, over de problematiek van „clopidogrel resistentie‟ [49]. 

 

 

 
Figuur 3: De centrale rol van de ADP P2Y12 receptor bij de bloedplaatjes activatie en aggregatie[6]. 

 

 

 
 

Figuur 4: De aggregatiecurve weergegeven op Multiplate
®

. De „area under the curve (AUC)‟ drukt de plaatjes 

activiteit/aggregatie uit. Deze wordt beïnvloed door de hoogte van de curve (aggregatie, AU) en de  maximale 

helling van de curve (snelheid, AU/min). De gebruikte eenheid is Units (U) en 1 Unit  = 10 AU min.  
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Elk testcompartiment bevat 2 onafhankelijke sensor units, die beide twee elektrodes. De correlatie tussen beide 

sensor units wordt berekend en moet minstens 0.98 zijn. De AUC‟s van beide units worden vergeleken én het 

verschil moet < 20% zijn. Deze duplo bepaling en vergelijking fungeert als interne controle [51]. 

 
Tabel 2: „Area under the curve‟ van de ROC curves voor de verschillende bloedplaatjesaggregatietesten, uitgetest 

in de POPULAR studie. Voor LTA, Plateletworks
®
 en VerifyNow

® 
werd een statisch significant verschil 

gevonden van het gecombineerde eindpunt (cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, CVA en ST) tussen patiënten 

met en zonder „high on-treatment platelet reactivity‟ [30]. 

 

 
 

 
Figuur 5: Kaplan-Meier analyse van de cumulatieve incidentie op stenttrombose (A) en van het samengestelde 

eindpunt van cardiovasculaire sterfte en stenttrombose (B) [12]. 
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               (A)                                                                (B) 

   
 
Figuur 6: Nomogram van Fagan met gegevens van (A) Sibbing et al.[12] (B) Siller-Matula et al. [41] 

 

 

 

 
 

Figuur 7: De incidentie van nevenwerkingen (gecombineerd: majeure bloedingen en stenttromboses) in relatie tot 

de ADP geinduceerde bloedplaatjesaggregatiewaarden gemeten met Multiplate
®
. De rode bolletjes geven de 

algemene incidentie van de nevenwerkingen binnen elk kwintiel weer [42]. 
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Figuur 8: De Impact van „high on-treatment platelet reactivity (HPR)‟ op cardiovasculaire sterfte (A), niet-fataal 

MI (B) en „definite‟ en „probable‟ ST (C) [5]. 
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Figuur 9: Het studieopzet van de GRAVITAS trial [45]. 

 

 
Tabel 5: De clinical trials, die lopende zijn en VerifyNow

® 
gebruiken als techniek om de residuele bloedplaatje 

reactiviteit na thienopyridine therapie te meten [6]. 

 

 
*GRAVITAS studie is afgerond.  
 
Tabel 6: Majeure „efficacy‟ en „safety‟ eindpunten na 6 maanden in gerandomiseerde patiënten met „high on-

treatment‟ bloedplaatjes reactiviteit [44]. 
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Figuur 10: Farmacodynamisch effect van hoge en standaard dosis clopidogrel bij gerandomiseerde patiënten met 

hoge plaatjes reactiviteit.  

In de groep van de hoge dosis clopidogrel was er een daling van patiënten met hoge plaatjes reactiviteit naar 22% 

na 30 dagen en 24% na 6 maanden. In de groep van de standaarddosering was dit 40% en 62% na 30 dagen en 6 

maanden respectievelijk. 

Dus bij patiënten onder hoge dosis clopidogrel was de plaatjes reactiviteit na 30 dagen en 6 maanden significant 

lager dan bij patiënten onder standaard dosering (p < 0.001) [44]. 

      

 

 
 

Figuur 17: Verdeling van bloedplaatjesaggregatiemetingen met Multiplate
® 

 binnen een populatie van patiënten, 

die PCI met stenting ondergingen [12]. 
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BIJLAGE 1: PROTOCOL KLINISCHE VALIDATIE - PILOOTSTUDIE 

 

1. Doelstelling 

Het implementeren en valideren van de Multiplate
®
 voor bloedplaatjes aggregatiemetingen in een klinische 

setting: alle patiënten, die in het Imeldaziekenhuis een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan en 

behandeld worden met thienopyridines, worden getest op Multiplate
®
 met ADP als agonist. 

Ten eerste, zal worden nagegaan of de prevalentie van clopidogrel resistentie in het Imeldaziekenhuis dezelfde is 

als weergegeven in de literatuur (clopidogrel
 ~

 20-25%). 

Ten tweede, zal worden nagekeken of de prevalentie van stenttromboses (ST) in het Imeldaziekenhuis dezelfde is 

als weergegeven in de literatuur (nl. 0.6 à 0.7%). 

Ten slotte, zal worden nagegaan of de risicofactoren voor ST ook gelden voor de predictie van resistentie aan 

thienopyridines. We willen bovendien nagaan of op basis van een risico score een populatie kan worden 

geselecteerd met een hogere pretestprobabiliteit (momenteel slechts ± 0.6%) om zo een hogere positieve 

predictieve waarde van de test te bekomen.   

 

2. Materialen en methoden 

 

A. Selectie van patiënten 

De recrutering van de patiënten gebeurt op de klinische diensten (Cardiologie: CCU, HAVA-1 en HAVA-2).  

Inclusie 

 Alle patiënten, die PCI in het Imeldaziekenhuis ondergaan en opgeladen zijn met een thienopyridine 

(clopidogrel of prasugrel) voor de ingreep. 

 Patiënten die een cardiologische ingreep ondergingen en een thienopyridine als onderhoudsbehandeling 

nemen. Deze patiënten kunnen ook in aanmerking komen indien er een trombotische complicatie optrad 

of bij hoog risico. 

Exclusie 

Geen, indien voldaan aan de inclusie criteria. 

 

Recrutering voor deze testevaluatie zal gebeuren tot 30 juni 2011 en een follow-up periode van 6 maanden wordt 

voorzien voor alle geïncludeerde patiënten. 

 

B. Afnametijdstip, staalsoort, aanvraagformulier, transport en bewaring 

Afnametijdstip 

 Patiënten die PCI ondergingen:  de bloedname kan gebeuren op de afdeling samen met andere geplande 

laboratorium analyses meer bepaald tussen 6 en 6.30 uur. Er moet opgelet worden dat er minstens 2 uur 

is tussen oplaaddosis en bloedname. 

Op hetzelfde moment zal bij deze patiënten een bloedafname voor het bepalen van de 

bloedplaatjesconcentratie (EDTA tube, paarse dop) en de stollingparameter fibrinogeen (citraat tube, 

blauwe dop) uitgevoerd worden, vermits er in de literatuur voor deze parameters een correlatie werd 

aangetoond met de aggregatiemeting [12]. 

 Patiënten onder onderhoudsbehandeling: de bloedname kan ad random gebeuren. 

 

Staalsoort 

Indien de patiënt in aanmerking komt voor een bloedplaatjesaggregatie bepaling, zal voor deze „ADP-test„  1 extra 

HIRUDINE tube worden afgenomen.  
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Aanvraagformulier 

De aanvraag dient te gebeuren met het voorgesteld aanvraagformulier (Bijlage 3).  Alle informatie is nodig om de 

hoger beschreven doelstelling te halen.  

 

Transport 

Het bloedstaal wordt zo spoedig mogelijk met de buizenpost naar het labo gestuurd samen met het ingevulde 

aanvraagformulier. 

 

Bewaring 

De stalen kunnen NIET worden bewaard, maar worden telkens ad hoc geanalyseerd omwille van beperkte 

houdbaarheid (zie supra). 

 

C. Analyse 

De analyse gebeurt in batch s‟morgens rond 7 uur. De resultaten zijn gekend voor 8 uur. De overige stalen worden 

ad hoc geanalyseerd.  

De test wordt uitgevoerd op het toestel Multiplate
®
 (Nodia) met ADP als agonist van de aggregatie. De analyse 

wordt uitgevoerd volgens de instructies van de producent.  

Het staal moet geanalyseerd worden tussen 30 minuten en 90 minuten na staalname.  

De turn-around-time is dus maximum 90 minuten. De rapportering gebeurt onmiddellijk in het laboratoium 

informatica systeem en zal nadien in C2M consulteerbaar zijn onder de analyse “ADP-test”, vergezeld van 

volgende informatietekst: 

“> 45 U bij een thienopyridine (clopidogrel) behandelde patiënt kan wijzen op een „low responder‟ (check 

compliance!)”. 

Indien de bloedplaatjesconcentratie < 100 000/µl bedraagt zal volgende tekstblok worden toegevoegd:  

“Bij bloedplaatjesaantal tussen 50 000 en 100 000 /µL is het kwantitatieve resultaat minder betrouwbaar en enkel 

richtinggevend. Bij bloedplaatjesaantal < 50 000 /µL is het resultaat onbetrouwbaar. 

 

 

3. Resultaten 

De resultaten van de aggregatiemetingen van de patiënten zullen, samen met de gegevens uit de 

aanvraagformulieren worden verwerkt door het laboratorium.  

Alle verzamelde gegevens zullen statistisch verwerkt worden om de gebruikte cut-off te valideren en mogelijke 

risicofactoren op resistentie aan thienopyridines te identificeren. 

 

BIJLAGE 2: AANVRAAGFORMULIER 
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BIJLAGE 3: ALGORITME (MUNCHEN, Sibbing et al.) 

 

 

 
 

NB: The platelet treatment of the patient should always be acceptable regarding the clinical status of the patient in 

the light of current recommendations by clinical societies, also without reference tot the Multiplate result. 

Intensifying anti-platelet therapy can increase bleeding. 
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BIJLAGE 4: VERGELIJKING VAN DE WAARDEN VAN DE ADP-TEST VOOR 20 PATIENTEN OP 2 TIJDSTIPPEN: DAG NA PCI EN TIJDENS ONDERHOUDSTHERAPIE 

 

 
Thienopyridine Oplaaddosis Onderhoudsdosis 

Datum 
staalname 

ADP-test (U) 
dag na PCI 

BLP (10
e
3/µl) 

(na PCI) 
Datum 

staalname 
ADP-test (U) 
onderhoud 

BLP (10
e
3/µl) 

(tijdens onderhoud) 

1 clopidogrel F 75 mg 13/02/2011 13 203 1/04/2011 17 / 

2 prasugrel 60 mg 10 mg 9/02/2011 9 128 1/04/2011 28 137 

3 clopidogrel 600 mg 75 mg 9/02/2011 13 146 1/04/2011 31 167 

4 clopidogrel 600 mg 75 mg 26/01/2011 18 193 1/04/2011 33 209 

5 clopidogrel 600 mg 75 mg 1/02/2011 13 236 1/04/2011 17 255 

6 prasugrel 60 mg 10 mg 31/01/2011 13 218 4/04/2011 18 220 

7 clopidogrel 600 mg 75 mg 3/02/2011 14 148 4/04/2011 18 188 

8* Ticlid onderhoud 250 mg/12h 22/01/2011 48 232 4/04/2011 79 348 

9 clopidogrel onderhoud 75 mg 2/02/2011 35 222 19/04/2011 61 299 

10 prasugrel 60 mg 10 mg 5/02/2011 2 176 19/04/2011 17 240 

11 clopidogrel onderhoud 75 mg 25/03/2011 14 143 19/04/2011 14 172 

12 clopidogrel 600 mg 75 mg 21/02/2011 15 263 22/04/2011 13 263 

13 
clopidogrel/ 

prasugrel C 600 mg P 10 mg 5/02/2011 29 168 28/02/2011 21 185 

14 clopidogrel 600 mg 75 mg 16/02/2011 12 204 22/04/2011 17 253 

15
#
 

clopidogrel/ 
prasugrel C 600 mg P 10 mg 15/03/2011 58 254 22/04/2011 12 227 

16 clopidogrel 300 mg 75 mg 8/03/2011 9 217 29/03/2011 21 228 

17 clopidogrel 600 mg 75 mg 22/03/2011 12 148 29/04/2011 42 264 

18 clopidogrel 600 mg 75 mg 25/01/2011 24 285 6/05/2011 35 279 

19 clopidogrel 600 mg 75 mg 8/03/2011 20 245 6/05/2011 42 274 

20 clopidogrel 600 mg 75 mg 6/04/2011 6 178 6/05/2011 36 244 
*: Patiënt op onderhoudstherapie ticlopidine. Therapie werd gestopt eind februari. 

#: Casus: clopidogrel low responder. Na de acute stenttrombose werd onderhoudstherapie met prasugrel (10 mg/d) gestart. 

 

 

 


