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SA MENVATTI NG

Doel Vaststellen of bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) zonder 
ST-elevatie en met een verhoogde troponine-T-concentratie het routinematig 
maken van een coronairangiogram gevolgd door eventuele revascularisatie 
beter is dan een initieel medicamenteuze behandeling.

Opzet Multicentrische gerandomiseerde klinische trial (www.controlled-trials.
com, nummer: SRCTN-82153174).

Methode Patiënten met ACS zonder ST-elevatie en een verhoogde troponine-T-
waarde werden gerandomiseerd voor een vroeg invasieve of selectief invasieve 
strategie. De vroeg invasieve groep kreeg coronairangiografie en eventueel 
revascularisatie binnen 48 h; de selectief invasieve groep werd aanvankelijk 
alleen medicamenteus behandeld. Coronairangiografie werd alleen verricht 
na refractaire angina pectoris of in geval van recidiefischemie. De primaire 
uitkomst maat was de samengestelde uitkomstmaat ‘sterfte, myocardinfarct en 
heropname wegens angina pectoris’ na 3 jaar en sterfte na 4 jaar follow-up.

Resultaten In 42 Nederlandse ziekenhuizen werden 1200 patiënten geran-
domiseerd voor de vroeg invasieve of selectief invasieve behandelstrategie. Het 
percentage patiënten dat werd gerevasculariseerd tijdens de initiële zieken-
huisopname was 76 in de vroeg invasieve en 40 in de selectief invasieve groep. 
De primaire uitkomstmaat kwam voor bij 175 patiënten uit de vroeg invasieve 
groep (30,0%) en bij 150 patiënten uit de selectief invasieve groep (26,0%),  
resulterend in een hazardratio van 1,21 (95%-BI: 0,97-1,50; p = 0,09). De sterfte na 
4 jaar was in beide groepen vergelijkbaar (7,9 versus 7,7%; p = 0,62).

Conclusie De langetermijnresultaten van deze studie toonden aan dat een 
vroeg invasieve strategie niet beter is dan een selectief invasieve strategie bij 
patiënten met ACS zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponine-T-con-
centratie. Implementatie van een van beide strategieën is dus acceptabel voor 
deze patiëntengroep.
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I N LEI DI NG

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 88.000 patiënten opgenomen voor een 
ischemische hartziekte. De meesten van hen (ongeveer 60.000) hebben een acuut 
coronair syndroom (ACS) zonder ST-elevatie op het ecg. Bij een ACS met ST-elevatie is 
de behandelstrategie duidelijk: zo spoedig mogelijk moet een percutane translumi-
nale coronaire angioplastiek (PTCA) worden verricht om de afgesloten coronairarterie 
te openen. 1-3

Bij het ACS zonder ST-elevatie is de coronairarterie niet afgesloten. De behandeling 
bestaat dan uit medicamenteuze therapie gevolgd door een diagnostisch coronair-
angiogram; daarna volgt eventueel revascularisatie door PTCA of een coronaire ar-
teriële bypassoperatie (CABG). Over de optimale behandeling van deze patiënten wordt 
de laatste jaren levendig gediscussieerd. De discussie spitst zich toe op de vraag of 
patiënten met een ACS zonder ST-elevatie steeds routinematig snel na ziekenhuisop-
name een coronairangiogram moeten krijgen of dat zij eerst alleen medicamenteus 
kunnen worden behandeld.

In een meta-analyse werden deze twee strategieën vergeleken.4 Bij de vroeg invasieve 
strategie werden direct na opname coronairangiografie en revascularisatie toegepast, 
bij de selectief invasieve strategie werden coronairangiografie en een eventuele PTCA 
of CABG alleen verricht, als de medicamenteuze therapie was mislukt of als er myo-
cardiale ischemie was gedetecteerd. De meta-analyse toonde aan dat na een rou-
tinematige, vroeg invasieve strategie de incidentie van sterfte, myocardinfarct en 
heropname wegens angina pectoris significant was afgenomen. Tijdens de initiële 
ziekenhuisopname ging een vroeg invasieve strategie samen met een hogere inciden-
tie van complicaties (recidiefinfarct, overlijden), maar dit vroege risico woog op tegen 
het voordeel van het voorkómen van dergelijke complicaties op de lange termijn.4

Het is echter niet duidelijk of een vroeg invasieve strategie de mortaliteit op lange 
termijn kan reduceren. Verschillende uitkomsten werden gezien in de twee recentste 
studies die een invasieve strategie met een selectief invasieve strategie vergeleken: 
de ‘Fast revascularisation during instability in coronary artery disease’(FRISC-II)-studie 
en de ‘Randomised intervention treatment of angina’(RITA-3)-studie. 5,6 In de FRISC-
II-studie werd na 2 jaar een significante reductie in mortaliteit waargenomen in de 
invasieve groep vergeleken met de selectief invasieve groep (3,7 versus 5,4%; p = 0,04). 
Echter, na 5 jaar was er geen verschil meer tussen beide groepen (9,7 versus 10,1%; 
p = 0,69). 5 In de RITA-3-studie was er juist geen verschil in mortaliteit tussen beide 
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groepen na 2 jaar follow-up, maar werd er een voordeel gezien van de invasieve stra-
tegie na 5 jaar follow-up (12,1 versus 15,1%; p = 0,054). 6

De laatste jaren is de medicamenteuze behandeling verbeterd door de komst van de 
nieuwe plaatjesaggregatieremmer clopidogrel en het vroeg starten met hooggedo-
seerde statines. In de RITA-3- en de FRISC-II-studie werd geen gebruik gemaakt van 
deze nieuwe medicamenten. De in Nederland opgezette en uitgevoerde ‘Invasive ver-
sus conservative treatment in unstable coronary syndromes’-(ICTUS)-studie vergeleek 
een vroeg invasieve strategie met een selectief invasieve strategie bij patiënten met 
ACS zonder ST-elevatie maar met een verhoogde troponine-T-waarde. In beide stra-
tegieën kregen de patiënten de optimale medicamenteuze therapie.7 Tevens werd in 
de ICTUS-studie, in tegenstelling tot in de RITA-3- en de FRISC-II-studie, dezelfde defini-
tie voor een procedureel dan wel spontaan myocardinfarct gebruikt, in overeenstem-
ming met de destijds actuele consensusdefinitie van een myocardinfarct.8 De resul-
taten voor de 1 jaar follow-up zijn reeds gepubliceerd en lieten geen voordeel zien van 
een vroeg invasieve strategie.7

In dit artikel laten wij de klinische 3-jaarsfollow-up zien voor de uitkomsten sterfte, 
myocardinfarct en heropname wegens angina pectoris en de 4-jaarsfollow-up voor de 
uitkomst sterfte.
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RESU LTATEN

Er werden 604 patiënten gerandomiseerd voor de vroeg invasieve en 596 voor de selec-
tief invasieve strategie (fi guur 1). De mediane follow-upduur voor klinische uitkomsten be-
droeg 2,7 jaar in beide groepen. 

Bij 5 patiënten ontbrak informatie over de langetermijnfollow-up: bij 4 in de selectief in-
vasieve en bij 1 in de vroeg invasieve groep. De mediane follow-upduur voor sterfte be-
droeg 3,4 jaar. In tabel 1 is te zien dat de patiëntkenmerken dezelfde waren in beide behan-
delstrategieën. De mediane leeftijd bedroeg 62 jaar, ongeveer driekwart van de patiënten 
was van het mannelijk geslacht, 14% had diabetes mellitus en 23% had een myocardinfarct 
in de voorgeschiedenis. De mediane duur van de initiële ziekenhuisopname bedroeg 6 da-
gen in de vroeg invasieve versus 7 dagen in de selectief invasieve groep.

Figuur 1. Stroomdiagram van een onderzoek naar vroeg invasieve dan wel selectief invasieve behandeling van 
patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponineconcentratie.
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In de vroeg invasieve groep onderging 98% (593/604) van de patiënten coronairangiografie 
tijdens de initiële ziekenhuisopname (97% (588/604) binnen 2 dagen na randomisatie) tegen 
53% (314/596) in de selectief invasieve groep (11% (64/596) binnen 2 dagen). Redenen voor het 

Tabel 1. Kenmerken van patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie 
en met een verhoogde troponineconcentratie, voordat zij werden gerandomiseerd 
voor vroeg invasieve of selectief invasieve behandeling

 10 

 

Hoofdstuk 4 

 

Tabel 1. Kenmerken van patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponineconcentratie, voordat 
zij werden gerandomiseerd voor vroeg invasieve of selectief invasieve behandeling 
 

 
vroeg invasieve 

behandeling 
(n = 604) 

selectief invasieve 
behandeling 

(n = 596) 

Mediane leeftijd in jaren (25e-75e percentiel) 62 (55-71) 62 (54-71) 

Mannen; n (%) 446 (74) 434 (73) 

Cardiale voorgeschiedenis; n (%)   

 Myocardinfarct 153 (25) 125 (21) 

 Percutane transluminale coronaire angioplastiek 77 (13) 63 (11) 

 Coronaire bypassoperatie 62 (10) 43 (7) 

Risicofactoren; n (%)   

 Hypertensive 226 (37) 240 (40) 

 Diabetes mellitus 86 (14) 80 (13) 

 Hyperlipidemie 211 (35) 206 (35) 

 Roken 244 (40) 248 (42) 

 Positieve familieanamnese voor coronair vaatlijden 263 (44) 241 (40) 

Medicatie bij opname; n (%)   

 Acetylsalicylzuur 235 (39) 221 (37) 

 ACE-remmer 88 (15) 82 (14) 

 !-blokker 220 (36) 196 (33) 

 11 

 Calciumantagonist 92 (15) 96 (16) 

 Nitraten 70 (12) 64 (11) 

 Statine 172 (28) 157 (26) 

ST-segmentelevatie ! 0,1 mV op ecg bij opname; n (%) 284 (47) 290 (49) 

C-reactieve proteïne in mg/l; mediaan (25e-75e percentiel) 3,5 (1,7-9,6) 4,3 (1,9-11,4) 

Creatinineklaring in ml/min/1,73 m
2
 ; mediaan (25e-75e 

percentiel) 
85 (68-103) 85 (70-103) 

Troponine-T in µg/l; mediaan (25e-75e percentiel) 0,29 (0,12-0,78) 0,29 (0,13-0,69) 

 

 



 Langetermijnsresultaten van de ICTUS studie | 71

maken van een coronairangiogram tijdens de initiële ziekenhuisopname in de selectief in-
vasieve groep waren refractaire angina pectoris (51% (159/314)), aanwijzingen voor ischemie op 
het ecg tijdens de inspanningstest (41% (129/314)) en andere (8% (26/314)). Na 3 jaar had, vol-
gens de kaplan-meierberekening, 99% van de vroeg invasieve patiënten coronairangiografie 
ondergaan tegen 70% in de selectief invasieve arm. Tijdens de initiële ziekenhuisopname 
werd bij 76% (458/604) van de vroeg invasieve patiënten een PTCA of CABG verricht versus 
40% (237/596) van de selectief invasieve patiënten; na 3 jaar was dit, volgens de kaplan-meier-
berekening, respectievelijk 81 en 58%. Het percentage revascularisatie door PTCA dan wel CABG 
gedurende 3 jaar in de beide studiegroepen staat in figuur 2.

Tijdens de initiële ziekenhuisopname kreeg 94% (338/361) van de patiënten in de vroeg 
invasieve groep die een PTCA ondergingen abciximab toegediend tijdens en na de pro-
cedure. In de selectief invasieve groep was dit 75% (127/169). Het gebruik van één of meer 
coronairstents was in beide groepen vergelijkbaar (88% (317/361) versus 89% (152/169)). 
Tevens was de medicamenteuze therapie bij ontslag niet verschillend, op het gebruik van 
clopidogrel na, dat meer werd gebruikt door patiënten in de vroeg invasieve groep (62% 
(369/598) versus 49% (291/591)).

Figuur 2. Percentage patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponine-
concentratie dat een percutane transluminale coronaire angioplastiek (licht grijs) of coronaire bypassoperatie (donker 
grijs) onderging gedurende een periode van 3 jaar in de vroeg invasieve (VI) dan wel selectief invasieve (SI) groep.
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Aan het einde van de follow-up was er geen verschil in medicamenteuze therapie. Acetyl-
salicylzuur werd gebruikt door 91% van de patiënten in de vroeg invasieve groep versus 
91% in de selectief invasieve groep. Voor angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmers 
waren de percentages: 30 versus 28; voor β-blokkers: 71 versus 74; voor calciumantagonis-
ten: 19 versus 19; voor nitraten: 14 versus 19; en voor statines: 92 versus 94.

De primaire uitkomstmaat, berekend met de kaplan-meiermethode, kwam voor bij 175 
patiënten uit de vroeg invasieve groep (30,0%) en bij 150 patiënten uit de selectief in-
vasieve groep (26,0%), resulterend in een hazardratio van 1,21 (95%-BI: 0,97-1,50; p = 0,09) 
(figuur 3). De totale sterfte na 4 jaar was vergelijkbaar in beide groepen (respectievelijk 7,9 
en 7,7%). Ook de cardiovasculaire sterfte was identiek in beide groepen (4,5 versus 5,0%; 
niet getoond in figuur 3). Alle 3 de kaplan-meiercurven lieten geen significant verschil zien 
tijdens de gehele follow-upduur.

De cumulatieve incidentie van myocardinfarct was significant hoger in de vroeg invasieve 
groep (18,3 versus 12,3%; p = 0,002). Dit werd geheel verklaard door de hogere incidentie 
van met de procedure (PTCA of CABG) samenhangende myocardinfarcten in de vroeg in-
vasieve groep. Spontane myocardinfarcten kwamen in beide groepen even vaak voor (7,4 
versus 7,2%; p = 0,94). Heropname wegens angina pectoris kwam minder vaak voor in de 
vroeg invasieve groep (10,1%) dan in de selectief invasieve groep (12,4%), maar dit verschil 
was niet significant (p = 0,18) (tabel 2).

 
vroeg invasieve 

behandeling* 
(n = 604) 

selectief invasieve 
behandeling* 

(n = 596) 

hazardratio 
(95%-BI) 

p† 

follow-up voor overleving (tot 4 jaar)     
  sterfte door alle oorzaken 45 (7,9) 40 (7,7) 1,11 (0,73-1,70) 0,62 
  cardiovasculaire sterfte 26 (4,5) 26 (5,0) 0,99 (0,57-1,70) 0,97 
klinische follow-up (tot 3 jaar)     
  spontaan myocardinfarct 40 (7,4) 39 (7,2) 1,02 (0,65-1,58) 0,94 
  myocardinfarct gerelateerd aan de procedure 72 (12,0) 36 (6,1) 2,07 (1,39-3,10) 0,0002 
  Myocardinfarct 106 (18,3) 69 (12,3) 1,61 (1,19-2,18) 0,002 
  heropname wegens angina pectoris 58 (10,1) 71 (12,4) 0,79 (0,56-1,12) 0,18 
  sterfte of myocardinfarct‡ 139 (24,7) 91 (15,9) 1,60 (1,23-2,09) 0,0004 
  sterfte of spontaan myocardinfarct‡ 76 (14,3) 63 (11,2) 1,19 (0,86-1,67) 0,30 
  sterfte, myocardinfarct of heropname 
    wegens angina pectoris‡ 

175 (30,0) 150 (26,0) 1,21 (0,97-1,50) 0,09 

*Weergegeven zijn het aantal gebeurtenissen en het percentage bepaald met de kaplan-meiermethode respectievelijk 3 of 4 jaar na randomisatie. 
†Waarde van p berekend met de logranktoets. 
‡Per patiënt werd één eerste uitkomst geteld. 

Tabel 2. Uitkomsten bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie 
en met een verhoogde troponineconcentratie die werden behandeld met een vroeg 
invasieve of een selectief invasieve strategie

*Weergegeven zijn het aantal gebeurtenissen en het percentage bepaald met de kaplan-meiermethode respectievelijk 
3 of 4 jaar na randomisatie.
†Waarde van p berekend met de logranktoets.
‡Per patiënt werd één eerste uitkomst geteld.
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Figuur 3. Uitkomsten bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een verhoogde tro-
ponineconcentratie, die werden behandeld met een vroeg invasieve behandelstrategie (VI; —) of een selectief invasieve 
behandelstrategie (SI; ------): weergegeven is de tijd vanaf randomisatie tot het optreden van (a) sterfte, myocardinfarct 
of heropname wegens angina pectoris (p = 0,09); (b) sterfte of spontaan myocardinfarct (p = 0,30); en (c) sterfte in het 
algemeen (p = 0,62) (kaplan-meiercurven).
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BESCHOUWING

Dit onderzoek liet zien dat een vroeg invasieve strategie niet beter is dan een selectief 
invasieve bij patiënten met een ACS zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponine-
T-waarde. Na 4 jaar was de sterfte in beide groepen identiek. Deze uitkomst lijkt op die van 
een eerdere meta-analyse, die de uitkomsten van 7 studies combineerde en geen reductie 
in sterfte kon aantonen.4 De incidentie van myocardinfarct in de vroeg invasieve groep 
was significant hoger dan die in de selectief invasieve groep. Dit verschil was geheel toe te 
schrijven aan de hogere incidentie van met de procedure samenhangende infarcten in de 
vroeg invasieve groep. Opvallend was dat een vroeg invasieve strategie de incidentie van 
spontane myocardinfarcten en heropnamen wegens angina pectoris niet reduceerde.

Tijdens de inclusieperiode van de ICTUS-studie werden de Amerikaanse behandelricht-
lijnen gepubliceerd, die een vroeg invasieve strategie voor patiënten met ACS zonder ST-
elevatie met een verhoogde troponineconcentratie adviseerden.9 Dit leidde mogelijk tot 
de inclusie van patiënten met een lager risico. De patiëntkenmerken suggereren echter 
dat er hoogrisicopatiënten werden gerandomiseerd, omdat een derde van de patiënten 
al acetylsalicylzuur gebruikte, meer dan de helft ischemische ecg-veranderingen had en 
allen een verhoogde troponine-T-concentratie bij randomisatie hadden.

Het vergelijken van de resultaten van dit onderzoek met die van eerder uitgevoerde onder-
zoeken naar de optimale behandelstrategie van patiënten met ACS zonder ST-elevatie is 
complex, omdat er verschillen zijn in studieopzet, het risicoprofiel van de patiënten, het 
medicamenteuze beleid, de definitie van ‘myocardinfarct’ en de technische aspecten van 
revascularisatieprocedures, zoals het gebruik van stents en het gebruik van GPIIb/IIIa-
 receptorantagonisten. Daardoor zijn er diverse verklaringen mogelijk voor het verschil  
tussen onze resultaten en die van in het verleden uitgevoerde onderzoeken, die een 
voordeel van vroeg invasieve behandeling lieten zien.

Verklaring voor verschillen met eerdere studies

Op de eerste plaats onderging 76% van de vroeg invasieve en 40% van de selectief  
invasieve patiënten tijdens de initiële ziekenhuisopname een revascularisatie, terwijl 
in andere onderzoeken de revascularisatiepercentages aanmerkelijk lager waren. In de 
FRISC-II-studie onderging slechts 13% van de selectief invasieve patiënten een revasculari-
satie tijdens de initiële ziekenhuisopname en in de RITA-3-studie werd slechts 44% van de 
vroeg invasieve groep en 10% van de selectief invasieve groep gerevasculariseerd. De mate 
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van revascularisatie in de vroeg invasieve groep in de RITA-3-studie was dus bijna identiek 
aan die in de selectief invasieve groep van onze ICTUS-studie. 5,6,10 Het hoge revasculari-
satiepercentage bij de selectief invasieve strategie in de ICTUS-studie wordt voor een deel 
verklaard doordat er in de ICTUS-studie meer hoogrisicopatiënten werden gerandomi-
seerd (alle patiënten hadden een verhoogde troponine-T-waarde). Een andere verklaring 
is dat een vroeg invasief beleid tijdens de inclusieperiode van de studie steeds meer werd 
toegepast, mede omdat de Amerikaanse en Europese richtlijnen dit aanbevelen.

Een vroeg invasieve strategie ging samen met een 2-4 maal zo groot risico op een myo-
cardinfarct in zowel de ICTUS- als in de FRISC-II- en RITA-3-studie. Doordat er in de ICTUS-
studie werd uitgegaan van de huidige consensusdefinitie van myocardinfarct, dat wil 
zeggen een CK-MB-piek boven de referentiewaarde voor zowel spontane als met PTCA 
samenhangende infarcten, was de incidentie van myocardinfarct hoger in de ICTUS-studie 
dan in studies die een andere afkapwaarde gebruikten voor met PTCA samenhangende 
myocardinfarcten. Bij een belangrijk deel van de myocardinfarcten in de ICTUS-studie 
ging het om kleine infarcten, die konden worden gedetecteerd dankzij frequente CK-MB-
metingen na iedere PTCA. De prognostische waarde van kleine, met PTCA samenhangende 
myocardinfarcten is echter controversieel. 11-15

De definitie van spontane myocardinfarcten was in de ICTUS- en FRISC-II-studie gelijk. 
In de FRISC-II-studie was de incidentie van spontaan myocardinfarct na 2 jaar follow-up  
bijna 4% in de invasieve groep en 11% in de niet-invasieve groep, ten opzichte van respec-
tievelijk 5 en 6% in de ICTUS-studie. 16 De lage incidentie van spontane myocardinfarcten 
in de selectief invasieve groep in de ICTUS-studie kan mogelijk worden verklaard door 
de toegepaste medicamenteuze therapie vlak na randomisatie (met acetylsalicylzuur,  
enoxaparine, clopidogrel en hooggedoseerde statines). Ook de intensieve secundaire pre-
ventie tijdens de follow-up biedt een mogelijke verklaring.

Beperkingen

Deze studie heeft een aantal beperkingen. Ten eerste was het verschil tussen beide strat-
egieën voor het aantal patiënten dat werd gerevasculariseerd 36% na 1 jaar en 23% na 3 
jaar. Deze relatief kleine verschillen tussen beide groepen kunnen een verklaring bieden 
voor onze uitkomsten. Ten tweede, de studie was ontworpen om een reductie van het 
relatieve risico van 25% te detecteren met een onderscheidingsvermogen (‘power’) van 
80% voor de primaire samengestelde uitkomstmaat. De studie had daarentegen niet vol-
doende onderscheidingsvermogen om verschillen ten aanzien van de componenten van 
de samengestelde uitkomstmaat te onderzoeken.
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CONCLUSI E

Vóór dit onderzoek werden de meeste patiënten met ACS zonder ST-elevatie in Nederland 
selectief invasief behandeld. De ICTUS-studie liet niet zien dat een vroeg invasieve strate-
gie bij patiënten met ACS zonder ST-elevatie met een verhoogde troponine-T-waarde beter 
is op de lange termijn dan een selectief invasieve strategie. Deze uitkomst rechtvaardigt 
implementatie van een van beide strategieën.

Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen biedt het relatief hoge percentage 
patiënten in de selectief invasieve groep dat een PTCA of CABG onderging tijdens de 
initiële ziekenhuisopname (40%) en tijdens de langetermijnfollow-up (58%). Maar ook 
moeten worden genoemd de geoptimaliseerde medicamenteuze behandeling met onder 
meer laagmoleculaire heparine, het gebruik van GPIIb/IIIa-receptorantagonisten tijdens 
de PTCA, de toepassing van clopidogrel en het gebruik van intensieve medicamenteuze 
therapie voor secundaire preventie tijdens de follow-upperiode.
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