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‘Time versus tissue’; uitbreiden van  
endovasculaire behandeling van het  
acute herseninfarct ná zes uur     

(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(2):74-6)

INLEIDING
Sinds de bekendmaking van de resultaten van de ‘Multi cen
ter randomized clinical trial of endovascular treatment for 
acute ischemic stroke in the Netherlands’, de MR CLEAN 
trial, is duidelijk dat endovasculaire behandeling bij een 
proximale occlusie van de intracraniële anterieure circulatie 
binnen 6 uur na het ontstaan van uitvalsverschijnselen bij 
een acuut herseninfarct, leidt tot een significant grotere kans 
op goed herstel.1 In de studie werd de kans op een goed 
herstel door de behandeling met meer dan 15% vergroot; het 
‘number needed to treat’ (NNT) was 6,7. Na de publicatie 
over de MR CLEANstudie werd dit positieve effect nog 
 bevestigd in 4 andere gerandomiseerde klinische studies: 
EXTENDIA, ESCAPE, SWIFT PRIME en REVASCAT.25 
Ook een metaanalyse van deze 5 trials in 2016 bevestigde 
de effectiviteit van trombectomie binnen 6 uur.6 Hiermee 
heeft de endovasculaire behandeling van het herseninfarct 
een definitieve plaats gekregen in de dagelijkse beroertezorg.
Beperkende factor van trombectomie is het feit dat slechts een 
klein deel van de patiënten die zich <6 uur na het ontstaan 
van verschijnselen in een ziekenhuis presenteren, een intra
craniële occlusie heeft die voor endovasculaire behandeling 
in aanmerking komt; bovendien arriveert ten minste de helft 
van de patiënten pas na 6 uur op een Spoedeisende Hulp.7

Endovasculaire behandeling kan dus slechts bij een kleine 
minderheid van de patiënten met een herseninfarct worden 
uitgevoerd. Er wordt naarstig gezocht naar mogelijkheden 
om deze behandeling uit te breiden. Een belangrijke vraag 
daarbij is of trombectomie ook voordeel oplevert ná 6 uur.

SAMENVATTING
In januari zijn in The New England Journal of Medicine de 
 resultaten van het DAWNonderzoek gepubliceerd, waarin 

de effectiviteit en veiligheid van endovasculaire behandeling 
werden onderzocht 624 uur na het ontstaan van een her
seninfarct.8 Het onderzoek werd uitgevoerd in de VS, Cana
da, Europa en Australië onder 206 patiënten met een her
seninfarct en een occlusie in de anterieure circulatie. De 
trial werd vroegtijdig gestopt op basis van een tevoren gespe
cificeerde interimanalyse. 
In februari volgden in hetzelfde tijdschrift de resultaten van 
de DEFUSE 3studie, waarin de effectiviteit en veiligheid 
van trombectomie werden onderzocht 616 uur na het ont
staan van een herseninfarct.9 In deze Amerikaanse studie 
werden 182 patiënten geïncludeerd voordat het onderzoek 
voortijdig werd stopgezet vanwege aangetoonde effectiviteit.
De opzet van beide studies was grotendeels vergelijkbaar: pa
tiënten met een herseninfarct én een occlusie van de arteria 
carotis interna (ACI) of het proximale deel van de arteria cere
bri media (ACM) > 6 uur na het ontstaan van uitval of tijdstip 
van ‘last seen well’, werden gerandomiseerd voor trombecto
mie plus standaardzorg versus alleen standaardzorg.
Patiënten waren 18 jaar of ouder; in DEFUSE 3 werd een bo
vengrens van 85 jaar gehanteerd. Beide onderzoeken waren 
multicenter, gerandomiseerde, openlabeltrials met een 1:1 
ratio en geblindeerde uitkomstmaatassessment. Intraarterië
le tPA was niet toegestaan, intraveneuze trombolyse vooraf 
wel. De primaire uitkomstmaat was de mate van zelfstandig 
functioneren (modified Rankin Scale, mRS) 90 dagen na het 
infarct. De mRS is een schaal van 06, waarbij 0 geen invali
diteit aangeeft en hogere scores een toenemende mate van 
invaliditeit. Onafhankelijkheid, gedefinieerd als mRS 02, 
was een coprimaire uitkomstmaat van de DAWNstudie, en 
een secundaire uitkomstmaat voor de DEFUSE 3. Secundaire 
uitkomstmaten van beide studies waren neurologische verbe
tering of verslechtering binnen een week, optreden van een 
symptomatische intracraniële bloeding (sICH), overlijden en 
rekanalisatie van het geoccludeerde vat.
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In de DAWNstudie werd trombectomie plus standaardzorg 
vergeleken met uitsluitend standaardzorg bij patiënten met 
een acuut infarct, een tijdstip van ‘last seen well’ of ‘known to 
be well’ 624 uur geleden, én een mismatch tussen klinische 
uitval en infarctvolume. Op een baselineCT of MRIscan 
mocht niet meer dan een derde van het ACMgebied tekenen 
van infarcering tonen. 206 patiënten werden gerandomiseerd; 
standaardzorg (n=99) en trombectomie (n=107). Coprimaire 
uitkomstmaten waren score op de ‘utilityweighted modified 
Rankin scale’ (0 [dood] tot 10 [geen klachten of uitval]) en 
functionele onafhankelijkheid, mRS 02. 
DEFUSE 3 vergeleek trombectomie plus standaardzorg 
(n=92) met standaardzorg (n=90) bij patiënten met een 
acuut infarct en ‘last seen well’ 616 uur eerder, én een mis
match op perfusieimaging. Op baselineCT of MRI moest 
de ASPECTSscore ≥ 6 zijn. De primaire uitkomstmaat was 
de ordinale score op de mRS. Infarctvolume werd in beide 
studies berekend met behulp van diffusiegewogen MRI of 
perfusieCT en dezelfde geautomatiseerde software (RAPID, 
iSchemaView).
Behalve overeenkomsten waren er ook verschillen tussen de 
studies: in DAWN werd uitsluitend een ‘Trevo device’ toege
staan, een ‘retrievable selfexpanding stent’. In DEFUSE 3 
kon de interventionalist elk door de FDA goedgekeurd ‘de
vice’ gebruiken. Gelijktijdige carotisangioplastie was in bei
de trials toegestaan in het geval van carotisstenose of occlu
sie, in DEFUSE 3 was stenting hierbij wél toegestaan, in 
DAWN niet. DAWN hanteerde voor inclusie een NIHSSsco
re ≥10, een prestrokemRSscore van 01, en een infarctvo
lume tot 50 ml, verdeeld over 3 verschillende groepen van 
mismatch tussen uitval en infarctvolume: groep A ≥80 jaar, 
NIHSSscore ≥10, en infarctvolume ≤20 ml; groep B <80 
jaar, NIHSSscore ≥10, en infarctvolume ≤30 ml; groep C 
<80 jaar, NIHSSscore ≥20, en infarctvolume 3151 ml. 
 DEFUSE 3 includeerde bij een NIHSSscore ≥6, een infarct
volume van <70 ml en een penumbravolume van >15 ml.
In de DAWNstudie functioneerde 49% in de trombectomie
groep onafhankelijk (mRS 02) na 3 maanden tegenover slechts 
13% in de controlegroep, ‘posterior probability of superiority’ 
>0,999 (tweede primaire uitkomstmaat). De trombectomie
groep als geheel deed het significant beter na 90 dagen dan de 
controlegroep, 5,5 vs. 3,4 ‘utilityweighted mRS’ >0,999 (eer
ste primaire uitkomstmaat). 51% van de patiënten die een 
trombectomie ondergingen, had een duidelijke neurologische 
verbetering binnen een week. Bij 84% van de patiënten in de 
trombectomiegroep werd reperfusie bereikt, en rekanalisatie 
trad op bij 77% (vs. 36%). Het behandeleffect was consistent in 
alle vooraf gedefinieerde subgroepen. In de behandelgroep was 
er bij 14% sprake van neurologische verslechtering, tegenover 
26% in de controlegroep. Er was geen verschil in overlijden na 
3 maanden (19 vs. 18%, p=1,00) of sICH (6 vs. 3%, p=0,50). 

Voor elke 2,8 patiënten die behandeld werden, bereikte er 1 
extra functionele onafhankelijkheid: NNT 2,8.
DEFUSE 3: Patiënten in de interventiegroep hadden een be
tere uitkomst dan patiënten in de controlegroep. Er was een 
significante verschuiving in de richting van goed herstel over 
het gehele schaalbereik van de mRS, met een ‘odds ratio’ 
van 2,77 (95%betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,634,70) in 
het voordeel van de interventiegroep. Functionele onafhan
kelijkheid na 3 maanden: 45% in de trombectomiegroep ten 
opzichte van 17% in de controlegroep, p<0,001. Bij 79% in 
de trombectomiegroep werd reperfusie bereikt en rekanali
satie bij 78% (vs. 18%). Het behandeleffect was consistent in 
alle vooraf gedefinieerde subgroepen. Er was geen verschil in 
mortaliteit tussen de trombectomie en de controlegroep 
(14% vs. 26%, p=0,05), of sICH (7% vs. 4%, p=0,75). Wat 
betreft de primaire uitkomstmaat was de OR 2,66 (95%BI 
1,365,23) voor patiënten die ook in DAWN hadden kunnen 
deelnemen en 2,96 (95%BI 1,266,97) voor patiënten die 
niet aan de DAWNinclusiecriteria voldeden.

COMMENTAAR
De eerste primaire uitkomstmaat in DAWN was de gemiddel
de ‘disability score’ op de ‘utilityweighted modified Rankin 
scale’ na 90 dagen. Bij deze score duidt een hoge score op een 
goed herstel, in tegenstelling tot de meer toegepaste ‘modi
fied Rankin scale’. Statistiek in DAWN werd berekend met 
een Bayesiaanse analyse. Zowel de gebruikte statistische ana
lyse als de gekozen uitkomstmaat is niet alledaags in trom
bectomietrials, waardoor de data minder inzichtelijk en moei
lijk vergelijkbaar met eerdere trials zijn. Ook bij toepassen van 
eenvoudigere statistiek en de conventionele uitkomstmaat 
mRSscore 02, is het effect van trombectomie tussen 624 
uur duidelijk positief. Voor beide studies geldt dat door het 
voortijdig staken van de inclusie, en het dientengevolge klei
ner dan verwachte aantal geïncludeerde patiënten, de statisti
sche power is afgenomen. Deze beperking in het achterhoofd 
houdend, was het behandeleffect consistent ten gunste van 
de behandelgroep in alle vooraf gedefinieerde subgroepen. 
Wat zien we als we de DAWN en DEFUSE 3resultaten ver
gelijken met de trombectomiemetaanalyse uit 2016? In 
DAWN is het percentage trombectomiepatiënten met een 
goede uitkomst (mRS 02) 49%, in DEFUSE 3 45%, en in de 
metaanalyse 46%. Dit suggereert dat selectie ná 6 uur mid
dels ‘tissue’ even bruikbaar is als selectie op basis van tijd 
binnen 6 uur. Opvallend is dat de controlegroep het in beide 
trials aanzienlijk slechter doet dan de controlegroep in de 
metaanalyse: mRS 02 respectievelijk 13% in DAWN en 
17% in DEFUSE 3, tegenover 26% in de metaanalyse. Dit 
heeft er ongetwijfeld mee te maken dat veel minder patiën
ten voor randomisatie getrombolyseerd werden; 14% in 
DAWN en 10% in DEFUSE 3, versus 88% in de metaanalyse. 
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Ongeveer 60% van de patiënten in DAWN en 50% in 
 DEFUSE 3 had een ‘wakeup stroke’, en kwam daardoor 
niet in aanmerking voor intraveneuze trombolyse. 
DAWN laat zien dat endovasculaire behandeling tussen 624 
uur bij een specifieke, kleine groep patiënten met veel uitval 
bij een klein infarctvolume veilig en effectief is. In DEFUSE 3 
werd een ruimere patiëntenpopulatie geïncludeerd dan in 
DAWN, met een groter infarctvolume en minder uitval, maar 
slechts 616 uur na het ontstaan. Zo’n 40% van deze patiën
ten had niet in DAWN geïncludeerd kunnen worden. Door 
deze strikte selectiecriteria zijn de resultaten beperkt genera
liseerbaar en zal brede implementatie moeilijk zijn. 
De aanwezigheid van een proximale occlusie van de anterieu
re circulatie is momenteel het enige selectiecriterium voor een 
endovasculaire behandeling. Een blanco CTscan gecombi
neerd met CTangiografie is hiervoor voldoende. Deze diag
nostiek is sinds de MR CLEANstudie inmiddels breed geïm
plementeerd in Nederland. De uitkomsten van de DAWN en 
DEFUSE 3studie hebben gevolgen voor het beeldvormend 
onderzoek in de acute fase van een herseninfarct. Bij imple
menteren van een ‘tissuewindow’ ná 6 uur is het noodzake
lijk in de acute fase een diffusiegewogen MRI of perfusieCT 
te verrichten en zou bij voorkeur RAPIDsoftware gebruikt 
moeten worden om het infarctvolume te bepalen. 
Wat te doen met deze resultaten? Volgens de (voorlopige) 
CVA Benchmark 2017 wordt 20,5% van alle patiënten die zijn 
opgenomen met een herseninfarct, getrombolyseerd. Het per
centage dat endovasculair behandeld wordt is slechts 3,1%.10 
Op basis van retrospectieve studies zou een derde van de pa
tiënten met een proximale occlusie tussen 624 uur in aan
merking komen voor trombectomie volgens DAWNcrite
ria.11,12 Het gaat hier niet om grote aantallen. Nader onderzoek 
is nodig om te zien of de gehanteerde inclusiecriteria ver
ruimd kunnen worden om zo een bredere populatie tussen 
624 uur te behandelen. Daarnaast is onderzoek nodig om te 
bepalen of late trombectomie effectief en veilig is wanneer in 
plaats van ingewikkelde imagingprotocollen gangbare tech
nieken zoals CT/CTA gebruikt worden. 
In 15 Nederlandse centra is in januari gestart met de MR 
CLEANLATEtrial, waarin wordt onderzocht of endovascu
laire behandeling effectief is tussen 624 uur bij patiënten met 
een proximale occlusie van de anterieure circulatie én min
stens enige collateralen in het aangedane stroomgebied.13 
Aangezien patiëntselectie plaatsvindt op basis van CT/CTA, 
reeds geïmplementeerd in de opvang van herseninfarcten <6 
uur, heeft dit minder gevolgen voor de lokale infrastructuur. 
De verwachting is dat meer patiënten voor deze behandeling 
in aanmerking komen, aangezien de selectiecriteria niet zo 
strikt zijn als in de DAWN en DEFUSE 3studie.
Een voorstel voor de Nederlandse situatie zou kunnen zijn: 
preselectie in trombolysecentra middels CT/CTA <24 uur, zo

als nu <6 uur, en bij proximale occlusie verwijzing naar een 
endovasculair behandelcentrum om de patiënt ofwel te be
handelen volgens DAWN of DEFUSEcriteria na het verrich
ten van perfusieimaging ter plaatse, ofwel te includeren in de 
MR CLEANLATEstudie. Dit is natuurlijk afhankelijk van 
regionale afspraken. In DEFUSE 3 werd perfusieimaging ove
rigens ook in het endovasculaire behandelcentrum gedaan.

CONCLUSIE
DAWN en DEFUSE 3 laten zien dat het ‘time window’ voor 
trombectomie <6 uur verder opgerekt kan worden door het 
toepassen van een ‘tissue window’ op basis van aanvullende 
perfusieimaging. Nader onderzoek is nodig om te zien of de 
gehanteerde inclusiecriteria verruimd kunnen worden, en of 
late trombectomie effectief en veilig is wanneer in plaats van 
ingewikkelde imagingprotocollen gangbare technieken zo
als CT/CTA gebruikt worden. Onlangs is hiertoe in Neder
land de MR CLEANLATEtrial gestart.
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