Heeft intensieve behandeling van coronaire
hartziekte met statinen zin?
dr A.J.F.A. Kerst
Nr 9 | 2004 (38) | Pagina 69-70 | Nieuw | 01-09-2004

Achtergrond. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat cholesterolverlaging met statinen het relatieve risico van
morbiditeit en mortaliteit door cardiovasculaire aandoeningen vermindert. Dat geldt in gelijke mate voor patiënten met
en zonder bekende coronaire hartziekten (CHZ), al dan niet met hyperlipidemie. Bij personen met een verhoogd
uitgangsrisico, zoals bij reeds manifeste CHZ of diabetes mellitus en bij een erfelijk verhoogd cholesterolgehalte, is de
absolute risicoreductie zodanig, dat medicamenteuze cholesterolverlaging is geïndiceerd. In enkele Amerikaanse en
Europese richtlijnen wordt daarbij een streefwaarde van het LDL-cholesterol Methode I. In het Reversing Atherosclerosis
with Aggressive Lipid Lowering-onderzoek (REVERSAL) werden 654 patiënten met stabiele CHZ na diagnostische
coronariografie gerandomiseerd naar een behandeling met maximale cholesterolverlaging met 80 mg atorvastatine of
naar een standaard cholesterolverlagende behandeling met 40 mg pravastatine.1 2 Met intracoronair
ultrageluidonderzoek werd de coronaire plaquemorfologie gemeten. Na 18 maanden behandeling kon dit onderzoek bij
502 patiënten, die daarvoor toestemming gaven, worden herhaald. Van deze groep (gem. 56 jr en 91 kg, 72% man, 19%
diabeten, 26% rokers) worden de uitkomsten gepresenteerd.
Resultaat. Na 18 maanden intensieve behandeling met atorvastatine werd geen statistisch significante progressie van
coronaire atherosclerose gezien, terwijl dat bij standaardtherapie met pravastatine wel het geval was (resp. -0,4 en
+2,7%). Dit effect van atorvastatine was onafhankelijk van de uitgangswaarde van het LDL-cholesterol. De concentratie
van LDL-cholesterol, bij aanvang gemiddeld 3,89 mmol/l, daalde tot 2,05 mmol/l in de atorvastatinegroep en tot 2,85
mmol/l in de pravastatinegroep. Ultrasensitief C-reactief proteïne (hsCRP), aanvankelijk gemiddeld 3,0 mg/l (normaal
Conclusie onderzoekers. Intensieve cholesterolverlaging met atorvastatine stopt de progressie van coronaire
atherosclerose, terwijl er bij matige verlaging met pravastatine significante ziekteprogressie is. Het intensieve regime
geeft sterkere reductie van atherogene lipoproteïnen en ontstekingsmediatoren, wat de uitkomsten van het onderzoek
kan verklaren.
Methode II. In het Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-onderzoek (PROVE-IT) werden klinische
uitkomsten gemeten van dezelfde doses, atorvastatine (80 mg) of pravastatine (40 mg) gedurende gemiddeld 24
maanden bij 4.162 patiënten met acute coronaire syndromen (gem. 58 jr, 78% man, 18% diabeten, 37% rokers), die
verder op de gebruikelijke manier werden behandeld.3 4? Lever- en nierziekten en (te verwachten) gebruik van
geneesmiddelen die cytochroom P450 remmen met grotere kans op myopathie, leidden tot uitsluiting van het onderzoek
evenals een levensverwachting kleiner dan 2 jaar.
Resultaat. In de atorvastatinegroep werd de primaire uitkomst (sterfte, myocardinfarct, beroerte of instabiele angina
pectoris) bereikt door 22,4% en in de pravastatinegroep door 26,3% van de deelnemers, een significante verlaging van
het absolute risico in twee jaar met bijna 4% ('Number Needed to Treat' (NNT=25)). Het verschil deed zich voor in alle
geprespecificeerde subgroepen (man-vrouw, instabiele angina pectoris-myocardinfarct, wel-niet diabetes mellitus) en
was al aantoonbaar na één maand behandeling. Het LDL-cholesterol, bij aanvang 2,74 mmol/l, daalde tot 1,60 mmol/l
met atorvastatine en tot 2,46 mmol/l in de pravastatinegroep. Het hsCRP, dat in de acute fase was verhoogd (12,3 mg/l),
daalde sterk in beide groepen, met atorvastatine naar 1,3 mg/l en met pravastatine tot 2,1 mg/l. Er was geen significant
verschil in uitval door bijwerkingen tussen beide behandelingen, maar bij significant meer patiënten met hoge dosis
atorvastatine dan bij standaarddosis pravastatine werd een meer dan driemaal verhoogde alanineaminotransferasewaarde gevonden (3,3 vs. 1,1%).
Conclusie onderzoekers. Aan patiënten, die recent een acuut coronair syndroom hebben gehad, biedt intensieve
cholesterolverlaging met statinen meer bescherming tegen sterfte of cardiovasculaire ziekte dan een standaard regime
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met matige verlaging.
Plaatsbepaling
Beide onderzoeken lijken erop te wijzen dat behandeling met statinen die intensiever dan gangbaar is, aan patiënten
met een hoog risico van coronaire hartziekten (diabeten die 17-20% van de onderzoeksgroepen uitmaakten) en bij de
secundaire preventie van CHZ een verdere risicovermindering kan geven. Dat geldt ook bij een lager uitgangs-LDLcholesterol dan 2,6 mmol/l. Dat statinen ook bij lagere cholesterolwaarden effect op de progressie van atherosclerose
hebben, past bij de nog maar ten dele ontraadselde bredere werkzaamheid dan cholesterolverlaging alleen.
Onduidelijk is hoe vaak leverfunctiestoornissen bij hoge doseringen atorvastatine voorkomen. Vanwege de selectie van
patiënten in het tweede onderzoek is de kans aanwezig dat leverfunctiestoornissen in de praktijk vaker zullen
voorkomen en dan ook vaker aanleiding zullen geven tot het staken van het statinegebruik.
In de onderzoeken werden twee verschillende middelen met elkaar in verschillende dosering vergeleken. Aangetoond is
slechts dat een hoge dosis atorvastatine een beter effect heeft dan een normale dosis pravastatine. De vraag is of dit
specifiek is voor atorvastatine of voor de hele klasse statinen in een hoge dosering. Deze vraag, die de sponsor liever
niet heeft willen stellen, was beantwoord als in het onderzoek ook de omgekeerde vergelijking was gemaakt: een lage
dosis atorvastatine met een hoge dosis pravastatine. Dezelfde vraag naar het klasseneffect kan ook worden gesteld bij
de bijwerkingen. Recent is de productinformatie van rosuvastatine aangescherpt naar aanleiding van meldingen over
rabdomyolyse bij gebruik van hoge doseringen (Gebu 2004; 38: 60-61).
Terughoudendheid met het toepassen van hoge doseringen statinen is derhalve tot nader order op zijn plaats.
Doelmatige toepassing van deze middelen wordt intussen een steeds grotere uitdaging voor de hele medische
beroepsgroep.
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