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Samenvatting van het proefschrift

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de ‘Invasive versus Conservative Treatment 
in Unstable Coronary Syndromes’ (ICTUS) studie. Deze studie vergelijkt twee verschil-
lende behandelingstrategieën bij patiënten met acute pijn op de borst zonder ST ele-
vaties op het elektrocardiogram (nSTE-ACS patiënten). Bij deze patiënten is een krans-
slagader gedeeltelijk afgesloten door een stolsel bovenop een bestaande vernauwing. 
Soms is de gedeeltelijke afsluiting van een kransslagader zeer ernstig, met als gevolg 
dat er zuurstofgebrek (ischemie) in de hartspier optreedt. Bij langdurige ischemie kan 
een stukje hartspier afsterven; in het bloed uit dit zich als een verhoogde troponine-T-
waarde (positieve troponine).
Wij hebben de ICTUS studie opgezet en uitgevoerd om te onderzoeken of bij nSTE-ACS 
patiënten met een verhoogde troponine-T-waarde, een routinematige hartkatheteri-
satie gevolgd door eventuele revascularisatie (dotteren of opereren) beter is dan een 
initieel medicamenteuze behandeling.

Uitvoering ICTUS onderzoek

In 42 Nederlandse ziekenhuizen werden 1200 nSTE-ACS patiënten met een verhoogde 
troponine-T-waarde gerandomiseerd voor een vroeg-invasieve of selectief invasieve 
strategie. De vroeg-invasieve groep onderging een hartkatheterisatie en eventuele 
revascularisatie binnen 48 uur. De selectief invasieve groep werd aanvankelijk alleen 
medicamenteus behandeld; hartkatheterisatie werd alleen verricht na refractaire an-
gina pectoris of in geval van gedocumenteerde ischemie. Alle deelnemende patiënten 
kregen bij aankomst in het ziekenhuis 300 mg acetylsalicylzuur, daarna tenminste 75 
mg acetylsalicylzuur per dag, en ook tweemaal per dag enoxaparine gedurende ten-
minste 48 uur na randomisatie. Nadat clopidogrel in 2002 door de Nederlandse au-
toriteiten werd goedgekeurd als plaatjesaggregatieremmer bij nSTE-ACS patiënten, 
werd aanbevolen om vroeg te starten met de toediening van dit medicijn (300 mg 
bolus, gevolgd door 75 mg per dag). De bloedplaatjes aggregatieremmer abciximab 
(GPIIb/IIIa-receptorantagonist) werd aan de deelnemende ziekenhuizen verstrekt voor 
toediening aan de patiënten gedurende alle dotterprocedures. Het protocol raadde 
aan om vroegtijdig te beginnen met een intensief cholesterolverlagende therapie, bij 
voorkeur met 80 mg atorvastatine of een andere statine in gelijkwaardige dosis, en 
om deze therapie voor onbepaalde tijd te continueren.
De primaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomstmaat ‘sterfte, myocardin-
farct en heropname wegens angina pectoris’ na 1 en na 3 jaar, en sterfte na 4 jaar fol-
low-up.
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ICTUS resultaten korte en lange termijn

De ICTUS studie liet na 1 jaar follow-up zien dat een vroeg-invasieve strategie niet beter 
is dan een selectief invasieve strategie bij patiënten met een acuut coronair syndroom 
zonder ST-elevatie met een verhoogde troponine-T-waarde (hoofdstuk 2). De cumulatieve 
incidentie van de primaire uitkomstmaat, was 22,7% in de vroeg-invasieve groep en 
21,2% in de selectief invasieve groep, resulterend in een relatief risico van 1,07 (95%-
BI: 0,87-1,33; p = 0.33). De sterfte in beide groepen was gelijk (2,5%). De incidentie van 
myocardinfarct in de vroeg-invasieve groep was significant hoger dan in de selectief 
invasieve groep (15,0% vs. 10,0%, p = 0.005). Dit verschil was geheel toe te schrijven 
aan de hogere incidentie van met de procedure gerelateerde infarcten in de vroeg-
invasieve groep. Heropname wegens angina pectoris kwam minder vaak voor in de 
vroeg-invasieve groep (7,4%) dan in de selectief invasieve groep (10,9%) (p = 0.04).

De follow-up studie na 4 jaar (hoofdstuk 3 en 4) toonde aan dat er op de lange ter-
mijn eveneens geen verschil was tussen beide behandelstrategieën. De totale sterfte 
na 4 jaar was vergelijkbaar in beide groepen. De incidentie van myocardinfarcten was 
significant hoger in de vroeg-invasieve groep, maar dit werd geheel verklaard door 
de hogere incidentie van met de procedure (dotter of bypass operatie) gerelateerde 
myocardinfarcten in de vroeg-invasieve groep. Spontane myocardinfarcten kwamen in 
beide groepen even vaak voor. Heropname wegens angina pectoris kwam minder vaak 
voor in de vroeg-invasieve groep dan in de selectief invasieve groep, maar dit verschil 
was niet significant.

Wanneer de lange termijn resultaten van de ICTUS studie met FRISC-II en RITA-3 worden 
gecombineerd, wordt een niet significante trend gezien ten aanzien van sterfte ten 
gunste van de invasief behandelde nSTE-ACS patiënten. Echter, post-hoc analyses van 
verschillende grote observationele studies lieten zien dat revascularisatie tijdens de 
initiële ziekenhuisopname geassocieerd is met een substantiële reductie van sterfte 
in vergelijking met een louter medicamenteuze behandeling. 

In hoofdstuk 5 hebben we een ‘retrospectieve analyse’ met de data van de ICTUS studie 
uitgevoerd zoals deze zou worden verricht bij een observationele studie. Net als bij 
retrospectieve analyses van andere observationele studies, is revascularisatie tijdens 
de initiële ziekenhuisopname geassocieerd met lagere sterfte en minder myocardin-
farcten in de ICTUS populatie.
Deze schijnbaar tegenstrijdige resultaten worden verklaard door de slechte progno-
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se van patiënten die een hartkatheterisatie ondergingen, maar niet konden worden 
gerevasculariseerd wegens ernstige comorbiditeit of sterk verhoogd risico op te 
verwachten complicaties. nSTE-ACS patiënten die niet worden gerevasculariseerd vor-
men namelijk een heterogene groep met patiënten zonder significant coronairlijden 
en patiënten met zeer ernstig coronairlijden of ernstige comorbiditeit waarbij revas-
cularisatie niet mogelijk of erg onaantrekkelijk is. 

De vraag of een vroeg-invasieve strategie tot een betere uitkomst leidt dan een selec-
tief invasieve strategie kan dus niet worden beantwoord door retrospectieve, observa-
tionele studies.

Interpretatie van de ICTUS resultaten

Wij konden met de ICTUS studie niet aantonen dat een vroeg-invasieve strategie beter 
is dan een selectief invasieve bij patiënten met een ACS zonder ST-elevatie en met een 
verhoogde troponine-T-waarde.

Verklaringen voor de verschillen tussen de ICTUS resultaten en die van eerder uitge-
voerde onderzoeken die wel een voordeel van vroeg-invasieve behandeling lieten zien, 
zijn complex. Zo zijn er verschillen 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. 

Bij de ICTUS populatie 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 revascu-
larisatie tijdens de initiële ziekenhuisopname en in de RITA-3-studie werd slechts 44% 
van de invasieve groep en 10% van de selectief invasieve groep gerevasculariseerd. De 
mate van revascularisatie in de invasieve groep in de RITA-3-studie was dus bijna iden-
tiek aan die in de selectief invasieve groep van de ICTUS studie.  Onze studie vergeleek 
dus een routinematige vroege revascularisatie met een minder agressieve ‘uitgestel-
de’ revascularisatie, in plaats van een revascularisatie versus een niet-revascularisatie 
strategie. 
Onze resultaten en de resultaten van de FRISC-II en RITA 3 studies verschillen van elkaar 
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qua incidentie van myocardinfarcten in beide strategieën. De incidentie van spontane 
myocardinfarcten was in de selectief invasieve groep in de ICTUS studie lager dan in 
de ‘niet-invasieve’ groep van de FRISC-II studie. De lage incidentie van spontane myo-
cardinfarcten 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 inten-
sieve secundaire preventie tijdens de follow-up biedt een mogelijke verklaring.

In de vroeg-invasieve strategie van de ICTUS populatie was er een hoge incidentie van 
myocardinfarcten, met name tijdens de eerste ziekenhuisopname. Dit is in lijn met de 
bevindingen in de FRISC-II studie die ook een hoge incidentie van mycoardinfarcten 
liet zien bij patiënten in de invasieve groep. Net als in de FRISC-II studie, waren de 
meeste myocardinfarcten in de vroeg-invasieve groep in onze studie relatief kleine, 
procedure gerelateerde infarcten die middels zorgvuldig getimede en frequente CK-
MB metingen konden worden gedetecteerd.  

Risicostratificatie

In hoofdstuk 6 tot en met 9 worden de analyses beschreven die we hebben verricht 
om te onderzoeken of additionele risicostratificatie patiënten kan identificeren die de 
meeste baat hebben bij een vroeg-invasieve strategie.

In hoofdstuk 6 lieten we zien dat het standaard 12-afleidingen ECG een eenvoudige, 
snelle en goedkope manier van risicostratificeren van nSTE-ACS patiënten blijft. (ST-
segment deviatie is een maat voor ischemie in de hartspier; hoe meer ST-segment de-
viatie, hoe meer ischemie.) Cumulatieve ST-segment deviatie van tenminste 1 mm op 
het opname ECG is geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte en myocardinfarct. 
We lieten zien dat een medicamenteuze therapie vaker faalt bij patiënten met cumu-
latieve ST-segment deviatie van tenminste 1 mm. Verder lieten we zien dat patiënten 
met cumulatieve ST-segment deviatie van tenminste 1 mm een hogere incidentie heb-
ben van spontane myocardinfarcten na ontslag uit het ziekenhuis, als zij tijdens de 
eerste ziekenhuisopname geen hartkatheterisatie ondergingen.

In hoofdstuk 7 konden we aantonen dat NT-proBNP (een molecuul dat vrijkomt bij 
hartfalen en ischemie) een sterke onafhankelijke voorspeller is van sterfte na 1 jaar 
follow-up, maar we vonden geen associatie tussen NT-proBNP en myocardinfarct. De 
belangrijkste redenen van overlijden bij patiënten met een verhoogde NT-proBNP 
(hoogste quartiel) waren plotse dood en hartfalen. We konden echter niet aantonen 
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dat onze patiëntenpopulatie met een verhoogde NT-proBNP concentratie baat heeft 
bij een vroeg-invasieve strategie.

Cystatine C (een biomerker voor de nierfunctie) bleek in onze studiepopulatie een 
bruikbare merker te zijn voor additionele risicostratificatie (hoofdstuk 8). 
Patiënten werden op basis van hun cystatine C concentratie bij opname verdeeld in 3 
tertielen: tertiel 1, normale nierfunctie; tertiel 2, lichte nierdysfunctie en tertiel 3, mil-
de tot matige nierdysfunctie. Het derde en hoogste tertiel was geassocieerd met een 
hoger risico op sterfte en spontaan myocardinfarct tijdens langdurige follow-up. Ter 
illustratie vergeleken we het effect van een vroeg-invasieve strategie met een selec-
tief invasieve strategie in ieder tertiel. We observeerden een niet-significante trend in 
het voordeel van de selectief invasieve strategie bij patiënten in het derde tertiel. We 
observeerden echter een lagere incidentie van sterfte en spontane myocardinfarcten 
in het middelste tertiel bij patiënten in de vroeg-invasieve groep. Gezien de relatief 
kleine groepen moeten deze resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Echter, 
onze resultaten en de resultaten die voortkomen uit andere studies suggereren dat er 
een andere ‘risico versus baat’ ratio is bij nSTE-ACS patiënten met een milde tot matige 
nierdysfunctie die een invasieve procedure ondergaan. 

Subgroep analyses van de FRISC-II en RITA-3 studies lieten zien dat bij vrouwen een 
vroeg-invasieve strategie geassocieerd is met een hoger risico op sterfte of myocardin-
farct bij vrouwen, terwijl mannen juist baat hebben bij een vroeg-invasieve strategie. 
Om de risico’s en baten van een invasieve strategie bij mannen versus vrouwen met 
nSTE-ACS beter te onderzoeken hebben we een meta-analyse verricht. In hoofdstuk 9 
laten we zien dat een invasieve strategie een vergelijkbaar voordeel laat zien ten aanzien 
van de reductie van de samengestelde uitkomstmaat: dood, myocardinfarct en hero-
pname wegens ACS. Echter, bij vrouwen wordt er geen baat gezien van een invasieve 
strategie als zij geen verhoogde biomerker hebben bij opname. Bij deze vrouwen vin-
den we zelfs een verhoogd risico op dood en myocardinfarct als zij een invasieve pro-
cedure ondergaan.

Onze bevindingen steunen de meest recente ACC/AHA richtlijnen die nu een conser-
vatieve (selectief invasieve) strategie aanraden bij vrouwen met een nSTE ACS met een 
laag risicoprofiel. 
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Impact van de ICTUS studie

Na de publicatie van de resultaten van de ICTUS studie werden de richtlijnen van The 
American College of Cardiology–American Heart Association (ACC/AHA) (maar niet de 
richtlijnen van The European Society of Cardiology) veranderd.  

De meest recente ACC/AHA richtlijnen: bij gestabiliseerde nSTE-ACS patiënten kan 
een initiële conservatieve (selectief invasieve) strategie worden overwogen, ook als 
deze patiënten een verhoogd risicoprofiel hebben, inclusief die patiënten met een ver-
hoogde troponine concentratie (Class IIb, Level of Evidence: B). Bij de beslissing om een 
initieel conservatieve strategie (versus initieel invasieve strategie) te implementeren 
kan de voorkeur van de behandelend arts en de voorkeur van de patiënt een rol spelen 
(Class IIb, Level of Evidence: C). 

Aanbevelingen voor de klinische praktijk

Na de publicatie van de resultaten van de ICTUS studie, hebben behandelaars meer 
vertrouwen gekregen in het feit dat een vroeg-invasieve en een selectief invasieve 
strategie gelijkwaardige en geaccepteerde behandelingsmethoden zijn bij nSTE-ACS 
patiënten met een verhoogde troponine-T-waarde. 

Voor de dagelijkse, klinische praktijk is risicostratificatie van nSTE-ACS patiënten essen-
tieel. Een vroeg-invasieve strategie is geïndiceerd bij patiënten met refractaire angina 
pectoris, bij hemodynamisch instabiele patiënten of bij patiënten met ernstige hartrit-
mestoornissen. Vroeg-invasieve en selectief invasieve behandelingen zijn gelijkwaar-
dige behandelingsstrategieën bij nSTE-ACS patiënten met een verhoogde troponine-
T-waarde, zelfs als deze patiënten ook een hoge NT-proBNP concentratie of milde tot 
matige nierdysfunctie hebben bij opname in het ziekenhuis. Bij deze patiënten kan 
de keuze voor een te voeren behandelingsstrategie afhangen van de voorkeur van de 
behandelaar, de voorkeur van de patiënt en eventuele comorbiditeit.

De timing van een invasieve behandeling van nSTE-ACS patiënten is recent onderzocht 
in twee gerandomiseerde studies (TIMACS en ABOARD). Deze trials vergeleken een 
onmiddellijke invasieve strategie met een uitgestelde invasieve strategie, waarbij de 
hartkatheterisatie en eventuele dotterbehandeling wordt uitgesteld tot de volgende 
werkdag. Deze trials toonden geen belangrijk verschil tussen beide strategieën. 
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Ongeacht de gekozen behandelstrategie behoort de medicamenteuze therapie van 
nSTE-ACS patiënten te bestaan uit aspirine, nitroglycerine, een anticoagulant, een 
thienopyridine, een bètablokker, een statine en een ACE-remmer.

Vrij vertaald, suggereren de resultaten van ICTUS studie dat nSTE-ACS patiënten met 
een verhoogde troponine-T-waarde veilig kunnen wachten op een eventuele invasieve 
procedure. De vraag die overblijft is: Is het de moeite waard om te wachten? Hebben 
patiënten die een selectief invasieve strategie ondergaan een even goede prognose 
en hebben zij dezelfde mate van tevredenheid over hun behandeling als patiënten die 
vrijwel direct invasief worden behandeld?

Advies voor toekomstig onderzoek

In de toekomst zullen nieuwe studies die behandelstrategieën vergelijken, naast klinis-
che eindpunten, ook patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit moeten meewegen. 
Alle belangrijke studies die behandelingsstrategieën vergeleken bij nSTE-ACS patiënt-
en sloten patiënten ouder dan 75 of 80 jaar en patiënten met matige tot ernstige ni-
erdysfunctie uit van deelname. Met de vergrijzing in het vooruitzicht, is het belangrijk 
om te onderzoeken of een vroeg-invasieve strategie sterfte en morbiditeit kan voorko-
men bij nSTE-ACS patiënten van 80 jaar en ouder. In de komende decennia zal deze 
patiëntengroep namelijk sterk groeien. 

NSTE-ACS patiënten met een gestoorde nierfunctie hebben een hoog risico op hart en 
vaatlijden. Bovendien hebben deze patiënten meer kans op complicaties ten gevolge 
van invasieve ingrepen. Het is van groot belang om te onderzoeken of patiënten met 
een gestoorde nierfunctie baat hebben bij een vroeg-invasieve strategie.  




