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W ramach National Institutes of Health – AARP Diet and Health Study oceniano 
związek między podażą wapnia (często zalecaną ze względu na ryzyko osteoporozy) 
a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych i ryzykiem wystąpienia chorób 
serca oraz chorób mózgowo-naczyniowych. W tym prospektywnym badaniu uczest-
niczyło łącznie 388 229 osób w wieku od 50 do 71 lat. U wszystkich na początku ba-
dania (w latach 1995–1996) oceniano podaż wapnia w codziennej diecie i w postaci 
suplementów (wapń w postaci suplementów obejmował wapń w preparatach multiwi-
taminowych oraz w preparatach samego wapnia). Śmiertelność i chorobowość serco-
wo-naczyniową oceniano, wykorzystując dane z the National Death Index. W średnim 
okresie 12 lat obserwacji wystąpiły 7904 zgony sercowo-naczyniowe wśród mężczyzn 
i 3874 wśród kobiet. Okazało się, że suplementy wapnia stosowało 51% mężczyzn 
i 70% kobiet. Analiza wieloczynnikowa uwzględniająca szereg zmiennych wykazała, 
że u mężczyzn stosowanie suplementacji wapniowej wiązało się z podwyższonym 
ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego, a dokładniej zgonu z powodu chorób serca, 
ale nie zwiększało istotnie ryzyka zgonu z powodu chorób mózgowo-naczyniowych. 
U kobiet stosowanie wapnia w postaci suplementów nie wiązało się ze śmiertelnością 
sercowo-naczyniową, śmiertelnością z powodu chorób serca czy chorób mózgowo- 
-naczyniowych. Wielkość podaży wapnia w zwykłej diecie (nie w postaci suplemen-
tów) nie wiązała się ze śmiertelnością sercowo-naczyniową ani u kobiet, ani u męż-
czyzn. Wyniki badania wskazują, że spożywanie dużej ilości preparatów zawierających 
wapń (suplementów) wiąże się z nadmiernym ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego 
u mężczyzn. 
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AMPLIFY-EXT to randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie 
ślepej próby, mające na celu ocenę stosowania apiksabanu w przedłużonym leczeniu 
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W badaniu uczestniczyło 2482 pacjentów po 
epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, leczonych przeciwkrzepliwie już 
przez 6 do 12 miesięcy, u których istniały wątpliwości co do stosunku korzyści i ry-
zyka z kontynuacji lub przerwania leczenia przeciwkrzepliwego. Uczestników losowo 
przydzielano do otrzymywania przez 12 miesięcy apiksabanu lub placebo. Objawo-
wy nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub zgon z powodu żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej wystąpił u 73 z 829 pacjentów (8,8%) z grupy placebo, u 14 
z 840 pacjentów (1,7%) otrzymujących apiksaban w dawce 2,5 mg i 14 z 813 pacjentów 
(1,7%) otrzymujących apiksaban w dawce 5 mg (p < 0,001 dla obu porównań). Czę-
stość występowania dużych krwawień wyniosła 0,5% w grupie placebo, 0,2% w grupie 
leczonej niższą dawką apiksabanu i 0,1% w grupie leczonej wyższą dawką apiksabanu. 
Autorzy wnioskują, że przedłużone leczenie przeciwkrzepliwe apiksabanem w każ-
dej z badanych dawek (leczniczej: 5 mg i profilaktycznej: 2,5 mg) zmniejszało ryzyko 
nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej bez zwiększania częstości poważnych 
krwawień.

AMPLIFY-EXT
 (Apixaban after the initial Management of PuLmonary embolIsm and deep 

vein thrombosis with First-line therapY-EXTended Treatment)
N. Engl. J. Med. 2013; 368(8): 699-708.

Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism

Agnelli G., Buller H.R., Cohen A., Curto M., Gallus A.S., Johnson M., Porcari A., Raskob G.E.,  
Weitz J.I.; PLIFY-EXT Investigators
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CRYSSA to jednoośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie kliniczne ma-
jące na celu ocenę indywidualnej zmienności odpowiedzi na leczenie kwasem acety-
losalicylowym i/lub klopidogrelem i jej wpływu na drożność pomostów u pacjentów 
po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego wykonanej bez krążenia pozaustro-
jowego (off-pump CABG). 300 pacjentów po CABG bez krążenia pozaustrojowego 
przydzielono losowo do otrzymywania kwasu acetylosalicylowego w dawce 100 mg 
lub kwasu acetylosalicylowego 100 mg w skojarzeniu z klopidogrelem 75 mg. Pacjen-
tów obserwowano przez 12 miesięcy. Główne punkty końcowe obejmowały ocenianą 
ilościowo i jakościowo funkcję płytek, ocenę drożności pomostów wieńcowych przy 
pomocy 64-rzędowej tomografii komputerowej oraz ocenę kliniczną. W grupie otrzy-
mującej kwas acetylosalicylowy 32,6% pacjentów było na niego opornych, a w grupie 
leczonej w sposób skojarzony 12,6% pacjentów było opornych na kwas acetylosalicy-
lowy i klopidogrel. Odpowiedź płytek na kwas acetylosalicylowy u osób prawidłowo 
reagujących na leczenie była podobna w obydwu grupach. Obserwowano efekt sy-
nergistyczny w odpowiedzi płytek na leczenie klopidogrelem – odpowiedź płytek na 
klopidogrel była większa w grupie leczonej dwoma lekami przeciwpłytkowymi u pa-
cjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i klopidogrel niż u pacjentów odpo-
wiadających jedynie na klopidogrel. W grupie leczonej w sposób skojarzony rzadziej 
obserwowano niedrożność pomostów żylnych niż w grupie leczonej kwasem acety-
losalicylowym: odpowiednio 7,4% vs 13,1% (p = 0,04). Oporność na kwas acetylosali-
cylowy była czynnikiem prognostycznym niedrożności pomostu (p < 0,001). Synergi-
styczna aktywność kwasu acetylosalicylowego i klopidogrelu była silnym czynnikiem 
prognostycznym drożności pomostu żylnego.

CRYSSA
 (prevention of Coronary arteRY bypaSS occlusion After off-pump 

procedures)
Heart 2012; 98(23): 1710-5.

Aspirin plus clopidogrel for optimal platelet inhibition following off-pump coronary artery bypass 
surgery: results from the CRYSSA (prevention of Coronary arteRY bypaSS occlusion After off-pump 

procedures) randomised study

Mannacio V.A., Di Tommaso L., Antignan A., De Amicis V., Vosa C.
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PREDIMED to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne mające na celu 
ocenę korzyści ze stosowanej diety w pierwotnej prewencji powikłań sercowo-na-
czyniowych. W badaniu uczestniczyło 7447 osób w wieku od 55 do 80 lat z grupy 
wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, ale bez rozpoznanej 
choroby układu sercowo-naczyniowego. Uczestników przydzielano losowo do jednej 
z trzech grup: grupy stosującej dietę śródziemnomorską wzbogaconą oliwą z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, grupy stosującej dietę śródziemnomorską wzbogaconą mie-
szanką orzechów oraz grupy kontrolnej (w której stosowano zwykłą dietę, zalecając 
ograniczenie spożywania tłuszczu). Co kwartał uczestnicy brali udział w indywidu-
alnych i grupowych szkoleniach i zależnie od grupy otrzymywali (za darmo) oliwę 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, mieszanki orzechów lub niewielkie podarunki (nieży-
wieniowe). Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość występowania po-
ważnych incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak: zawał serca, udar mózgu lub 
zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Na podstawie wyników analizy pośredniej 
badanie przerwano po medianie czasu obserwacji 4,8 roku. W grupach stosujących 
dietę śródziemnomorską stwierdzono dobre przestrzeganie zaleceń dietetycznych. 
Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 288 uczestników: 96 incydentów w gru-
pie stosującej dietę śródziemnomorską wzbogacaną oliwą z oliwek (hazard względny 
0,70), 83 incydenty w grupie stosującej dietę śródziemnomorską wzbogaconą orzecha-
mi (hazard względny 0,72) oraz 109 incydentów w grupie kontrolnej. Autorzy wnio-
skują, że w grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego dieta śródziemnomorska 
wzbogacana oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia lub orzechami wiąże się ze zmniej-
szeniem ryzyka występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych.

PREDIMED
 (PREvención con DIeta MEDiterránea)

N. Engl. J. Med. 2013 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1200303].
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet

Estruch R., Ros E., Salas-Salvadó J., Covas M.I., Pharm D., Corella D., Arós F., Gómez-Gracia E.,  
Ruiz-Gutiérrez V., Fiol M., Lapetra J., Lamuela-Raventos R.M., Serra-Majem L., Pintó X., Basora J.,  
Muñoz M.A., Sorlí J.V., Martínez J.A., Martínez-González M.A.; the PREDIMED Study Investigators
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RE-SONATE/RE-MEDY to podwójne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie pro-
wadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę stosowania dabiga-
tranu w długotrwałym leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Uczestniczy-
ło w nim 2856 pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, którzy zakończyli 
co najmniej trzymiesięczny okres wstępnego leczenia i których następnie przydzie-
lano losowo do grupy przyjmującej dabigatran w dawce 150 mg 2 razy na dobę lub 
do grupy tzw. aktywnej kontroli, leczonej warfaryną, lub grupy przyjmującej placebo. 
Analiza zebranych danych wykazała nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 
u 26 z 1430 pacjentów w grupie leczonej dabigatranem (1,8%) i u 18 z 1426 z grupy 
warfaryny (1,3%) (hazard względny wynosił 1,44; p = 0,01 dla równoważności). Po-
ważne krwawienia wystąpiły u 13 pacjentów leczonych dabigatranem (0,9%) oraz u 25 
przyjmujących warfarynę (1,8%). Poważne lub klinicznie istotne krwawienia wystę-
powały rzadziej w grupie leczonej dabigatranem. Ostre zespoły wieńcowe wystąpiły 
u 13 leczonych dabigatranem i u 25 leczonych warfaryną (p = 0,02). W grupie kontroli 
placebo nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wystąpił u 3 z 681 pacjentów 
leczonych dabigatranem (0,4%) i u 37 z 622 przyjmujących placebo (5,6%) (p < 0,001). 
Poważne krwawienia wystąpiły u 2 osób przyjmujących dabigatran (0,3%) i u żadnego 
pacjenta z grupy placebo. Poważne lub klinicznie istotne krwawienia wystąpiły u 36 
chorych leczonych dabigatranem (5,3%) i u 12 z grupy placebo (1,8%). Autorzy wnio-
skują, że dabigatran był skuteczny w przedłużonym leczeniu żylnej choroby zakrzepo-
wo-zatorowej i powodował mniejsze ryzyko poważnego lub klinicznie istotnego krwa-
wienia niż warfaryna, ale wyższe ryzyko takich powikłań niż placebo.

RE-SONATE/ RE-MEDY
 (Extended use of dabigatran, warfarin, or placebo in venous 

thromboembolism)
N. Engl. J. Med. 2013; 368(8): 709-18.

Schulman S., Kearon C., Kakkar A.K., Schellong S., Eriksson H., Baanstra D., Kvamme A.M., Friedman J., 
Mismetti P., Goldhaber S.Z.; RE-MEDY Trial Investigators; RE-SONATE Trial Investigators



 

99

Vol. 6/Nr 1(18)/2013, 94-104

EBM – przegląd aktualnych publikacji
K. Sadkowska-Smit

J-DHF to wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie mające na celu 
ocenę korzyści z leczenia karwedilolem pacjentów z niewydolnością serca z zacho-
waną funkcją skurczową. W badaniu uczestniczyło 245 pacjentów z niewydolnością 
serca i frakcją wyrzutową > 40%, których losowo przydzielano do grupy leczonej kar-
wedilolem lub grupy bez karwedilolu. Pierwszorzędowym złożonym punktem końco-
wym było wystąpienie zgonu sercowo-naczyniowego i nieplanowej hospitalizacji z po-
wodu niewydolności serca. Mediana obserwacji wyniosła 3,2 roku. Pierwszorzędowy 
punkt końcowy wystąpił u 29 pacjentów z grupy leczonej karwedilolem i 34 pacjentów 
z grupy kontrolnej (p = 0,6854). Drugorzędowy złożony punkt końcowy, obejmujący 
zgon sercowo-naczyniowy oraz nieplanowaną hospitalizację z powodów sercowo-na-
czyniowych, wystąpił u 38 leczonych karwedilolem i 52 pacjentów z grupy kontrolnej 
(p = 0,2178). Docelowa dawka karwedilolu wynosiła 20 mg/24 h, ale mediana przepi-
sywanej dawki wyniosła 7,5 mg/24 h. U pacjentów leczonych standardowymi dawka-
mi karwedilolu (> 7,5 mg/24 h, n = 58) ten złożony punkt końcowy występował istot-
nie rzadziej niż w grupie kontrolnej (p = 0,0356). Natomiast częstość występowania 
tego złożonego punktu końcowego była podobna w grupie leczonych karwedilolem 
w dawce < 7,5 mg/24 h i w grupie placebo. Autorzy wnioskują, że karwedilol nie po-
prawiał rokowania pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną funkcją skurczową; 
jednak stosowanie tego leku w standardowej, a nie niskiej dawce może przynieść ko-
rzyści w tej populacji.

J-DHF
 (Japanese Diastolic Heart Failure Study)

Eur. J. Heart Fail. 2013; 15(1): 110-8.
Effects of carvedilol on heart failure with preserved ejection fraction: the Japanese Diastolic Heart 

Failure Study (J-DHF)

Yamamoto K., Origasa H., Hori M.; J-DHF Investigators
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MAGELLAN to wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą po-
dwójnie ślepej próby, mające porównać pod względem skuteczności i bezpieczeństwa 
riwaroksaban podawany doustnie przez dłuższy czas z enoksaparyną podawaną pod-
skórnie przez standardowy okres w profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych 
u hospitalizowanych chorych. W badaniu uczestniczyli pacjenci w wieku > 40 lat ho-
spitalizowani z powodu ostrego schorzenia i przydzielani losowo do otrzymywania 
profilaktyki przeciwzakrzepowej w postaci enoksaparyny podskórnie w dawce 40 mg 
raz na dobę przez 10 ± 4 dni i placebo doustnie przez 35 ± 4 dni lub do grupy otrzy-
mującej podskórną iniekcję placebo przez 10 ± 4 dni i riwaroksaban doustnie w dawce 
10 mg raz na dobę przez 35 ± 4 dni. Pierwszorzędowym złożonym punktem końco-
wym było wystąpienie bezobjawowego epizodu proksymalnej zakrzepicy żylnej lub 
objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej do 10. dnia (badanie równoważno-
ści) lub do 35. dnia (test przewagi). Głównym złożonym punktem końcowym dotyczą-
cym bezpieczeństwa było wystąpienie poważnego lub klinicznie istotnego niedużego 
krwawienia. Randomizacji poddano 8101 pacjentów. Pierwszorzędowy punkt końco-
wy dotyczący skuteczności wystąpił u 78 chorych z 2938 przyjmujących riwaroksa-
ban (2,7%), u 82 z 2993 pacjentów (2,7%) otrzymujących enoksaparynę do 10. dnia 
(p = 0,003 dla równoważności), u 131 z 2967 pacjentów (4,4%) leczonych riwaroksaba-
nem i 175 z 3057 pacjentów (5,7%) leczonych enoksaparyną i następnie otrzymujących 
placebo do 35. dnia (p = 0,02). Punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa wystąpiły 
u 111 z 3997 pacjentów (2,8%) leczonych riwaroksabanem i 49 z 4001 otrzymujących 
enoksaparynę (1,2%) w obserwacji do dnia 10. (p < 0,001) oraz u 164 leczonych riwa-

MAGELLAN
 (Multicenter, Randomized, Parallel Group Efficacy and Safety Study for the 
Prevention of Venous Thromboembolism in Hospitalized Acutely Ill Medical 

Patients Comparing Rivaroxaban with Enoxaparin)
Venous Thromboembolic Event Prophylaxis in Medically Ill Patients

N. Engl. J. Med. 2013; 368(6): 513-23.
Rivaroxaban for thromboprophylaxis in acutely ill medical patients

Cohen A.T., Spiro T.E., Büller H.R., Haskell L., Hu D., Hull R., Mebazaa A., Merli G., Schellong S., Spyro-
poulos A.C., Tapson V.; MAGELLAN Investigators
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roksabanem (4,1%) i 67 otrzymujących enoksaparynę (1,7%) do dnia 35. (p < 0,001). 
Autorzy wnioskują, że w grupie hospitalizowanej na ostro  stosowanie riwaroksabanu 
nie było mniej korzystne od stosowania enoksaparyny podawanej przez standardowy 
okres w profilaktyce powikłań zakrzepowych. Przedłużone stosowanie riwaroksabanu 
zmniejszało ryzyko wystąpienia żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Leczenie 
riwaroksabanem wiązało się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia. 
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WOEST to wieloośrodkowe, randomizowane badanie, mające porównać pod wzglę-
dem skuteczności i bezpieczeństwa podwójną terapię przeciwkrzepliwą obejmującą 
doustny antykoagulant i klopidogrel z potrójną terapią przeciwkrzepliwą (doustny an-
tykoagulant, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy) u pacjentów wymagających doust-
nego leczenia przeciwkrzepliwego i poddanych interwencji wieńcowej. W okresie od 
listopada 2008 do listopada 2011 roku 573 dorosłych pacjentów leczonych doustnym 
lekiem przeciwkrzepliwym i poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) 
przydzielano do otrzymywania klopidogrelu (leczenie podwójne – 279 pacjentów) 
lub klopidogrelu z kwasem acetylosalicylowym (leczenie potrójne – 284 pacjentów). 
Pierwszorzędowym punktem końcowym był jakikolwiek epizod krwawienia w ciągu 
roku od PCI. Przeprowadzono analizę zgodną z zamiarem leczenia. Krwawienie za-
obserwowano u 54 (19,1%) chorych z grupy terapii podwójnej i u 126 (44%) z grupy 
terapii potrójnej (hazard względny: 0,36; p < 0,0001). Wielokrotne krwawienia wystą-
piły u 6 pacjentów z grupy leczenia podwójnego (2,2%) i u 34 (12%) z grupy terapii 
potrójnej. Analiza wykazała, że co najmniej jednej transfuzji wymagało 3,9% pacjen-
tów z grupy terapii podwójnej i 9,5% z grupy terapii potrójnej (p = 0,011). Autorzy 
wnioskują, że stosowanie klopidogrelu bez kwasu acetylosalicylowego wiązało się 
z istotnym zmniejszeniem częstości krwawień bez wzrostu częstości incydentów za-
krzepowych.

WOEST
 (What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in patients 

with oral anticoagulation and coronary StenTing)
Lancet 2013 [pii: S0140-6736(12)62177-1; online: doi: 10.1016/S0140-6736(12)62177-1].

Use of clopidogrel with or without aspirin in patients taking oral anticoagulant therapy and 
undergoing percutaneous coronary intervention: an open-label, randomised, controlled trial

Dewilde W.J., Oirbans T., Verheugt F.W., Kelder J.C., De Smet B.J., Herrman J.P., Adriaenssens T.,  
Vrolix M., Heestermans A.A., Vis M.M., Tijsen J.G., van ‘t Hof A.W., Ten Berg J.M.;  

for the WOEST study investigators
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MUSTELA to prospektywne, randomizowane badanie mające na celu ocenę korzy-
ści z trombektomii wykonywanej podczas pierwotnej angioplastyki wieńcowej (pPCI) 
u pacjentów z dużymi skrzeplinami. W badaniu uczestniczyło 208 osób ze skrzep-
linami w tętnicach wieńcowych, przydzielanych w stosunku 1 do 1 do grupy leczo-
nej pPCI z trombektomią lub do grupy leczonej standardową pPCI. Wykonywano 
albo trombektomię reolityczną, albo manualną aspirację skrzepliny. Uczestnikom po 
3 miesiącach wykonywano badanie rezonansu magnetycznego w celu oceny wielkości 
uszkodzenia zawałowego, rozległości śródściennej martwicy oraz uszkodzenia mikro-
krążenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym była rezolucja uniesienia odcinka 
ST (STR > 70%) w 60. minucie oraz rozmiar zawału oceniany po 3 miesiącach. Grupy 
były porównywalne na początku badania, poza wyższą częstością występowania wstęp-
nego przepływu TIMI 3 w grupie standardowej PCI (p = 0,002). W grupie trombekto-
mii wykazano istotnie wyższą częstość STR (odpowiednio 57,4% vs 37,3%; p = 0,004) 
i końcowy stopień zacienienia miokardium środkiem cieniującym 3. (MBG 3) (od-
powiednio 68,3% vs 52,9%; p = 0,03). Nie stwierdzono różnic między grupą leczoną 
trombektomią a grupą leczoną standardowo pod względem rozmiaru zawału serca 
(odpowiednio 20,4 ± 10,5% vs 19,3 ± 10,6%; p = 0,54) ani rozległości martwicy śród-
ściennej (11,9 ± 12,0% vs 11,6 ± 12,7%; p = 0,92), ale w grupie leczonej trombektomią 
odnotowano istotnie mniejsze uszkodzenie mikrokrążenia (11,4% vs 26,7%; p = 0,02) 
oraz częstsze występowanie niehomogennej blizny (p < 0,0001). Częstości występo-
wania incydentów sercowych w ciągu roku były podobne w obydwu grupach. Autorzy 
wnioskują, że trombektomia wykonywana przy pierwotnej angioplastyce wieńcowej 
u pacjentów z dużym obciążeniem skrzeplinami wiązała się z lepszym pozabiegowym 
STR i mniejszym uszkodzeniem mikrokrążenia po 3 miesiącach, ale nie wiązała się ze 
zmniejszeniem rozmiaru zawału serca i rozległości martwicy śródściennej. 

MUSTELA
 (MUltidevice Thrombectomy in Acute ST-Segment ELevation Acute 

Myocardial Infarction)
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Poniżej przedstawiono wyniki wieloośrodkowego rejestru prowadzonego przez Ja-
panese Coronary Spasm Association i mającego na celu ocenę użyteczności diag-
nostycznej i bezpieczeństwa testów prowokacyjnych w dławicy naczyniokurczowej. 
Obserwowano 1244 pacjentów z dławicą naczyniokurczową (w tym 938 mężczyzn, 
mediana wieku badanej grupy 66 lat) poddawanych testom prowokującym wystąpie-
nie kurczu. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie poważnych 
incydentów sercowych (MACE). Testy prowokacyjne wykonywano z zastosowaniem 
acetylocholiny (Ach 57%) lub ergonowiny (40%). Podczas testów prowokacyjnych mi-
gotanie komór/częstoskurcz komorowy wystąpiły u 3,2% badanych, a bradyarytmie 
u 2,7%. Ogółem częstość powikłań arytmicznych wyniosła 6,8%, co jest porównywal-
ne z częstością występowania tych powikłań podczas samoistnego epizodu dławicy 
(7%). W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej wykazano, że rozlany kurcz 
prawej tętnicy wieńcowej (p < 0,01) oraz stosowanie Ach (p < 0,05) istotnie korelo-
wały z wystąpieniem migotania komór lub częstoskurczu komorowego podczas te-
stu prowokacyjnego. W medianie obserwacji 32 miesięcy u 5,5% pacjentów wystąpił 
pierwszorzędowy punkt końcowy. W analizie wieloczynnikowej wykazano, że mie-
szany (ogniskowy i rozlany) typ wielonaczyniowego kurczu wiązał się z wystąpieniem 
MACE, podczas gdy wystąpienie zaburzeń rytmu podczas testów prowokacyjnych nie 
wiązało się z MACE. Autorzy wnioskują, że testy prowokacyjne stosowane w dławi-
cy naczyniokurczowej charakteryzują się akceptowalnym poziomem bezpieczeństwa, 
a ocena typu kurczu może przynieść użyteczne informacje na temat rokowania pa-
cjentów z dławicą naczyniokurczową. 
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