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RIBS to wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badanie kliniczne mające 
na celu porównanie skuteczności angioplastyki wieńcowej przy użyciu balonów uwal-
niających leki (DEB, drug-eluting balloons) ze skutecznością stentów uwalniających 
ewerolimus (EES) u pacjentów z restenozą. W badaniu wzięło udział 189 chorych 
z restenozą we wszczepionym wcześniej stencie metalowym. Uczestników losowo 
przydzielono do leczenia z użyciem, DEB (95 chorych) i EES (94 pacjentów). Pierwszo-
rzędowym punktem końcowym była minimalna średnica światła naczynia w kontroli 
angiograficznej po 9 miesiącach. Interwencja wieńcowa zakończyła się powodzeniem 
u wszystkich pacjentów. W kontrolnej koronarografii wykonanej po 249 dniach (me-
diana) u 92% osiągalnych pacjentów stwierdzono istotnie większą minimalną średnicę 
naczynia u leczonych z użyciem EES niż u leczonych DEB (odpowiednio 2,36 + 0,6 vs 
2,01 + 0,6 mm; p < 0,001; bezwzględna średnia różnica 0,35 mm). Stwierdzono rów-
nież mniejsze odsetkowe zwężenie światła w grupie leczonej EES w porównaniu z gru-
pą DEB (odpowiednio 13% + 17% vs 25% + 20%; p < 0,001). Niemniej jednak późna 
utrata światła naczynia i częstość restenozy (zwężenie powyżej 50% światła) kształto-
wały się podobnie w obu grupach (bez różnic statystycznych). Kliniczną obserwację 
(mediana 365 dni) uzyskano u wszystkich pacjentów. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnej różnicy w występowaniu złożonego punktu końcowego obejmującego zgon 
sercowy, zawał serca i rewaskularyzację naczynia docelowego (u 6% pacjentów z gru-
py EES i u 8% chorych z grupy DEB) oraz konieczność rewaskularyzacji naczynia do-
celowego (odpowiednio u 2% pacjentów z grupy EES i u 6% z grupy DEB). 
Autorzy wnioskują, że u pacjentów z restenozą w obrębie wszczepionego metalowego 
stentu leczenie przy użyciu DEB i leczenie przy użyciu EES przynoszą doskonałe wy-
niki oraz charakteryzują się niską częstością klinicznych i angiograficznych nawrotów. 
Tym niemniej w badanej grupie leczenie z użyciem EES przyniosło lepsze późne wy-
niki angiograficzne niż leczenie z wykorzystaniem DEB. 
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RIBS V
 (Restenosis Intra-stent of Bare Metal Stents: Paclitaxel-eluting Balloon 

vs Everolimus-eluting Stent)
J. Am. Coll. Cardiol. 2013; pii: S0735-1097(13)06538-8 [online: doi: 10.1016/j.jacc.2013.12.006].
A Randomized Comparison of Drug-Eluting Balloon Versus Everolimus-Eluting Stent in Patients With 

Bare-Metal Stent In-Stent Restenosis: the RIBS V Clinical Trial

Alfonso F., Pérez-Vizcayno M.J., Cárdenas A., García Del Blanco B., Seidelberger B., Ińiguez A.,  
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CORAL to randomizowane wieloośrodkowe badanie kliniczne mające ocenić użytecz-
ność stentowania tętnic nerkowych u pacjentów z miażdżycowym zwężeniem tętnicy 
nerkowej. W badaniu uczestniczyło 947 chorych z miażdżycowym zwężeniem tętnicy 
nerkowej i z utrzymującym się skurczowym nadciśnieniem tętniczym, przyjmujących 
co najmniej dwa leki hipotensyjne, lub z przewlekłą chorobą nerek. Uczestników lo-
sowo przydzielano do leczenia zachowawczego i stentowania tętnicy nerkowej lub do 
samego leczenia zachowawczego. Pacjentów obserwowano pod kątem występowa-
nia niekorzystnych incydentów sercowo-naczyniowych i nerkowych (złożony punkt 
końcowy obejmujący zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub nerkowych, zawał 
serca, udar mózgu, hospitalizację z powodu zastoinowej niewydolności serca, postę-
pującą niewydolność nerek lub konieczność leczenia nerkozastępczego). W medianie 
obserwacji (43 miesiące) częstość występowania złożonego punktu końcowego nie 
różniła się istotnie statystycznie między grupami. Nie stwierdzono również istotnych 
statystycznie różnic w częstości występowania poszczególnych składowych złożonego 
punktu końcowego ani w ogólnej śmiertelności. W okresie obserwacji odnotowano 
utrzymującą się niewielką różnicę w skurczowym ciśnieniu tętniczym na korzyść gru-
py leczonej stentowaniem (-2,3 mmHg; P = 0,03). 
Autorzy wnioskują, że leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej angiopla-
styką z implantacją stentu w skojarzeniu z leczeniem zachowawczym nie przynosi 
istotnych korzyści w zapobieganiu występowaniu klinicznych powikłań u pacjentów 
z miażdżycowym zwężeniem tętnicy nerkowej z nadciśnieniem lub z przewlekłą cho-
robą nerek.

CORAL
 (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions)

N. Engl. J. Med. 2014; 370(1): 13-22.
Stenting and medical therapy for atherosclerotic renal-artery stenosis

Cooper C.J., Murphy T.P., Cutlip D.E., Jamerson K., Henrich W., Reid D.M., Cohen D.J., Matsumoto A.H., 
Steffes M., Jaff M.R., Prince M.R., Lewis E.F., Tuttle K.R., Shapiro J.I., Rundback J.H., Massaro J.M., 

D’Agostino R.B. Sr., Dworkin L.D.; CORAL Investigators
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LINC to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne mające na celu porówna-
nie strategii mechanicznego masażu klatki piersiowej i jednoczesnej defibrylacji z kon-
wencjonalną resuscytacją krążeniowo-oddechową (CPR) u pacjentów po pozaszpital-
nym zatrzymaniu krążenia. Do badania zakwalifikowano 2589 pacjentów po nagłym 
zatrzymaniu krążenia w warunkach pozaszpitalnych, których losowo przydzielano do 
mechanicznego masażu z zastosowaniem urządzenia LUCAS (LUCAS Chest Compres-
sion System, Physio-Control/Jolife AB) z defibrylacją podczas masażu (mechaniczna 
CPR – 1300 pacjentów) lub standardowej ręcznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
wykonywanej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (ręczna CPR – 1289 pacjentów). 
Oceniano 4-godzinne przeżycie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały 6-mie-
sięczne przeżycie w dobrym stanie neurologicznym ocenianym przy użyciu skali Ce-
rebral Performance Category (CPC). Wynik 1 lub 2 punkty w skali CPC oznacza zado-
walający stan neurologiczny. Czas obserwacji wyniósł 6 miesięcy. Przeżycie 4-godzinne 
uzyskano u 307 pacjentów, czyli 23,6% z grupy mechanicznej CPR, i 305 (czyli 23,7%) 
z grupy ręcznej CPR (P > 0,99). Przeżycie w dobrym stanie neurologicznym przy wypi-
sie z oddziału intensywnej opieki uzyskano u 98 pacjentów (7,5%) z grupy mechanicz-
nej CPR i 82 (6,4%) z grupy ręcznej CPR (różnica ryzyka 1,18%; 95% CI: -0,78–3,1%), 
a w momencie wypisu ze szpitala – u 108 pacjentów (8,3%) z pierwszej grupy i u 100 
z grupy drugiej (7,8%) (różnica ryzyka 0,55%; 95% CI: -1,5–2,6%). Dobry stan neurolo-
giczny stwierdzono po miesiącu u 105 chorych (8,1%) z grupy mechanicznej CPR i u 94 
(7,3%) z grupy ręcznej CPR (różnica ryzyka 0,78%; 95% CI: -1,3–2,8%), a po 6 miesią-
cach u 110 (8,5%) z grupy mechanicznej CPR i u 98 (7,6%) z grupy ręcznej CPR (różni-
ca ryzyka 0,86%; 95% CI: -1,2–3,0%). Wśród pacjentów, którzy przeżyli do 6. miesiąca, 
99% po mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR i 94% po ręcznej resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej miało dobre wyniki w skali CPC (1 lub 2 punkty). 
Autorzy wnioskują, że wśród dorosłych po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia nie 
stwierdzono istotnych różnic w 4-godzinnym przeżyciu między grupą po mechanicznej 
a grupą po ręcznej resuscytacji. Pacjenci, którzy przeżyli do 6. miesiąca, byli w dobrym 
stanie neurologicznym. W klinicznej praktyce mechaniczna resuscytacja krążeniowo- 
-oddechowa przy użyciu opisanego schematu nie poprawiła skuteczności w stosunku 
do ręcznej resuscytacji.
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LINC
 (LUCAS in Cardiac Arrest)

JAMA 2014; 311(1): 53-61.
Mechanical chest compressions and simultaneous defibrillation vs conventional cardiopulmonary 

resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest: the LINC randomized trial

Rubertsson S., Lindgren E., Smekal D., Östlund O., Silfverstolpe J., Lichtveld R.A., Boomars R.,  
Ahlstedt B., Skoog G., Kastberg R., Halliwell D., Box M., Herlitz J., Karlsten R.
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CHILL-MI to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne mające na celu oce-
nę kardioprotekcyjnego działania hipotermii u pacjentów z zawałem serca z uniesie-
niem odcinka ST (STEMI). Uczestniczyło w nim 120 pacjentów ze STEMI (trwającym 
< 6 h) kwalifikowanych do przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Uczestników 
losowo przydzielano do grupy leczonej hipotermią wywoływaną szybkim wlewem 
600–2000 ml zimnej soli fizjologicznej i endowaskularnym ochładzaniem lub do 
grupy opieki standardowej. Wprowadzanie w hipotermię rozpoczynano przed PCI 
i kontynuowano godzinę po reperfuzji. Pierwszorzędowym punktem końcowym była 
wielkość zawału serca jako procent zagrożonego miokardium (IS/MaR, czyli rozmiar 
zawału [IS] do zagrożonego miokardium [MaR]), co oceniano w rezonansie magne-
tycznym wykonywanym po 4 (± 2) dniach. Czas od wystąpienia zawału serca do ran-
domizacji wyniósł 129 (± 56) min w grupie hipotermii w porównaniu ze 132 (± 64) 
min w grupie kontrolnej. W grupie hipotermii przed reperfuzją uzyskiwano tempera-
turę ciała 34,7°C. Czas drzwi–balon był o 9 min dłuższy w grupie hipotermii. Wskaź-
nik IS/MaR nie różnił się istotnie między grupą leczoną hipotermią a grupą kontrolną. 
Po 45 (± 15) dniach częstość występowania niewydolności była mniejsza w grupie le-
czonej hipotermią niż w grupie kontrolnej (3% vs 14%; p < 0,05). W dodatkowej ana-
lizie dotyczącej wczesnych zawałów ściany przedniej (trwających 0–4 h) stwierdzono 
zmniejszenie wskaźnika IS/MaR o 33% w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,05). 
Autorzy wnioskują, że hipotermia wywołana wlewem zimnej soli fizjologicznej i endo-
waskularnym oziębieniem była łatwa do uzyskania, bezpieczna i wiązała się z szybkim 
obniżeniem temperatury ciała przy niewielkim opóźnieniu reperfuzji. Nie stwierdzo-
no istotnego zmniejszenia częstości pierwszorzędowego punktu końcowego. Niż-
sza częstość występowania niewydolności serca i możliwy korzystny efekt w grupie 
wczesnego zawału ściany przedniej wymaga dalszych badań.

CHILL-MI
 (Efficacy of Endovascular Catheter Cooling Combined With Cold Saline  

for the Treatment of Acute Myocardial Infarction)
J. Am. Coll. Cardiol. 2014; pii: S0735-1097(14)00282-4 [online: doi: 10.1016/j.jacc.2013.12.027].
Rapid Endovascular Catheter Core Cooling combined with cold saline as an Adjunct to Percutaneous 

Coronary Intervention For the Treatment of Acute Myocardial Infarction: the CHILL-MI trial

Erlinge D., Götberg M., Lang I., Holzer M., Noc M., Clemmensen P., Jensen U., Metzler B., James S., 
Bötker H.E., Omerovic E., Engblom H., Carlsson M., Arheden H., Ostlund O., Wallentin L., Harnek J., 

Olivecrona G.K.
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DUTCH PEERS to wieloośrodkowe randomizowane badanie równoważności prowa-
dzone metodą pojedynczo ślepej próby, mające ocenić dwa rodzaje stentów trzeciej 
generacji. W badaniu uczestniczyli kolejni pacjenci kwalifikowani do przezskórnej 
interwencji wieńcowej (PCI). Przydzielano ich losowo do PCI z implantacją kobalto-
wo-chromowego stentu powlekanego zotarolimusem (Resolute Integrity, Medtronic, 
Santa Rosa, CA, USA) lub platynowo-chromowego stentu powlekanego ewerolimu-
sem (Promus Element, Boston Scientific, Natick, MA, USA). Pierwszorzędowy złożo-
ny punkt końcowy obejmował zgon sercowy lub zawał serca z dorzecza naczynia do-
celowego oraz konieczność rewaskularyzacji naczynia docelowego po 12 miesiącach. 
Analiza była zgodna z zamiarem leczenia. W badaniu uczestniczyło 1811 pacjentów 
z 2371 zmianami w naczyniach wieńcowych wymagającymi leczenia. 20% z tej grupy 
zgłosiło się z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), 25% – z zawałem 
serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). 906 pacjentów przydzielono do grupy 
leczonej stentem uwalniającym zotarolimus, a 905 – do leczenia z wykorzystaniem 
stentu uwalniającego ewerolimus. Bardzo niewielu pacjentów wymagało innego niż 
zaplanowane leczenia, co potwierdza łatwość implantacji stentów trzeciej genera-
cji. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 6% badanych z grupy zotarolimusu 
i u 5% badanych z grupy ewerolimusu. Leczenie przy użyciu stentu powlekanego zo-
tarolimusem nie było gorsze od leczenia stentem powlekanym ewerolimusem (p dla 
równoważności – non-inferiority –  p = 0,006). Nie stwierdzono różnic między gru-
pami w występowaniu poszczególnych składowych złożonego punktu końcowego ani 
w występowaniu zakrzepicy w stencie. Do wzdłużnej deformacji stentu istotnie staty-
stycznie częściej dochodziło w grupie leczonej stentem powlekanym ewerolimusem, 
ale nie wiązało się to z niekorzystnymi zdarzeniami klinicznymi. 
Autorzy wnioskują, że oba rodzaje stentów były podobnie skuteczne i bezpieczne oraz 
zapewniały doskonałe wyniki kliniczne szerokiej grupie pacjentów, w tym chorym 
z zawałem serca.

DUTCH PEERS
 

Lancet 2014; 383(9915): 413-23.
Third-generation zotarolimus-eluting and everolimus-eluting stents in all-comer patients requiring  

a percutaneous coronary intervention (DUTCH PEERS): a randomised, single-blind, multicentre,  
non-inferiority trial

von Birgelen C., Sen H., Lam M.K., Danse P.W., Jessurun G.A., Hautvast R.W., van Houwelingen G.K., 
Schramm A.R., Gin R.M., Louwerenburg J.W., de Man F.H., Stoel M.G., Löwik M.M., Linssen G.C.,  

Saïd S.A., Nienhuis M.B., Verhorst P.M., Basalus M.W., Doggen C.J., Tandjung K.
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EU-PACT to wieloośrodkowe randomizowane badanie mające na celu porównanie 
podawania warfaryny dawkowanej zależnie od genotypu ze standardowym dawko-
waniem pod względem wpływu na stopień antykoagulacji u pacjentów rozpoczyna-
jących leczenie warfaryną. W badaniu uczestniczyli pacjenci z migotaniem przed-
sionków lub z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Wykonano genotypowanie pod 
kątem występowania następujących genotypów: CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1 
(-1639G→A), przy użyciu szybkich testów przyłóżkowych (technika point of care). 
W grupie pacjentów, u których wykorzystywano informacje uzyskane z genotypo-
wania, dawkę dobierano zależnie od algorytmów opartych na farmakogenetyce przez 
pierwsze 5 dni. U pacjentów z grupy leczonej standardowo stosowano dawkę nasyca-
jącą przez trzy dni. Po wstępnym okresie dalsze leczenie prowadzono standardowo. 
Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek czasu, kiedy INR (międzyna-
rodowy współczynnik znormalizowany) znajdował się w zakresie terapeutycznym, 
między 2 a 3, w ciągu pierwszych 12 tygodni od rozpoczęcia podawania warfaryny. 
W badaniu uczestniczyło 455 pacjentów, z których 227 przydzielono do leczenia na 
podstawie genotypu, a 228 do leczenia standardowego (grupa kontrolna). W grupie 
badanej INR znajdował się w zakresie terapeutycznym średnio przez 67,4% czasu, 
a w grupie kontrolnej  przez 60,3% czasu (P < 0,001). Stwierdzono istotnie mniej in-
cydentów nadmiernej antykoagulacji (INR ≥ 4,0) w grupie badanej. Mediana czasu do 
osiągnięcia terapeutycznego INR wyniosła 21 dni w grupie badanej i 29 dni w grupie 
kontrolnej (P < 0,001). 
Autorzy wnioskują, że dawkowanie oparte na farmakogenetyce wiąże się z poprawą 
w uzyskiwaniu terapeutycznego INR w stosunku do dawkowania standardowego przy 
rozpoczynaniu leczenia warfaryną. 

EU-PACT WARFARIN
 (European Pharmacogenetics of Anticoagulant Therapy – Warfarin)

N. Engl. J. Med. 2013; 369(24): 2294-303.
A randomized trial of genotype-guided dosing of warfarin

Pirmohamed M., Burnside G., Eriksson N., Jorgensen A.L., Toh C.H., Nicholson T., Kesteven P., 
Christersson C., Wahlström B., Stafberg C., Zhang J.E., Leathart J.B., Kohnke H.,  

Maitland-van der Zee A.H., Williamson P.R., Daly A.K., Avery P., Kamali F., Wadelius M.; EU-PACT Group
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ENGAGE AF-TIMI 48 to randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą po-
dwójnie ślepej próby mające na celu porównanie edoksabanu z warfaryną pod wzglę-
dem długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa u pacjentów leczonych prze-
ciwkrzepliwie z powodu migotania przedsionków. W badaniu uczestniczyło 21  105 
pacjentów z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych związanych z migotaniem przedsionków. Uczestników losowo przydzielano do 
leczenia edoksabanem w jednym z dwóch badanych schematów (niższa lub wyższa 
dawka podawana raz na dobę) lub do grupy leczonej warfaryną. Mediana czasu ob-
serwacji wyniosła 2,8 roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym 
skuteczności było wystąpienie udaru mózgu lub zatorowości systemowej. Każdy ze 
schematów podawania edoksabanu badano pod kątem równoważności względem 
warfaryny. Podstawowym punktem końcowym dotyczącym bezpieczeństwa było wy-
stępowanie poważnych krwawień. Roczna częstość występowania pierwszorzędowego 
punktu końcowego wyniosła 1,5% w grupie leczonej warfaryną (mediana czasu, kiedy 
INR znajdował się w zakresie terapeutycznym, wyniosła 68,4%) w porównaniu z 1,18% 
w grupie leczonej wysoką dawką edoksabanu (p < 0,001 dla równoważności) i 1,61% 
w grupie niskiej dawki edoksabanu (p = 0,005 dla równoważności). W analizie zgod-
nej z zamiarem leczenia obserwowano trend na korzyść wysokiej dawki edoksabanu 
w porównaniu z warfaryną (P = 0,08) oraz niekorzystny trend dla porównania niskiej 
dawki edoksabanu z warfaryną (P = 0,10). Roczna częstość występowania poważnych 
krwawień wyniosła 3,43% w grupie leczonej warfaryną, 2,75% przy wysokiej dawce 
edoksabanu (P < 0,001) i 1,61% przy niskiej dawce edoksabanu (P < 0,001). Częstość 
zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych wyniosła odpowiednio 3,17% vs 2,74% 
(P = 0,01) i 2,71% (P = 0,008). Częstość występowania drugorzędowego punktu koń-
cowego obejmującego udar mózgu, zatorowość systemową czy zgon z przyczyn serco-
wo-naczyniowych wyniosła 4,43% w grupie leczonej warfaryną w porównaniu z 3,85% 

ENGAGE AF-TIMI 48
 (Effective aNticoaGulation with factor xA next GEneration  

in AF-Thrombolysis In Myocardial Infarction 48)
N. Engl. J. Med. 2013; 369(22): 2093-104.

Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation

Giugliano R.P., Ruff C.T., Braunwald E., Murphy S.A., Wiviott S.D., Halperin J.L., Waldo A.L.,  
Ezekowitz M.D., Weitz J.I., Špinar J., Ruzyllo W., Ruda M., Koretsune Y., Betcher J., Shi M., Grip L.T., 

Patel S.P., Patel I., Hanyok J.J., Mercuri M., Antman E.M.; ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators
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w grupie leczonej wysoką dawką edoksabanu (P = 0,005) oraz 4,23% w grupie leczonej 
niską dawką edoksabanu (P = 0,32). 
Autorzy wnioskują, że oba schematy leczenia edoksabanem podawanym raz na dobę 
w niższej i wyższej dawce nie były gorsze od schematu leczenia warfaryną pod wzglę-
dem zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym, takim jak udar mózgu lub 
zatorowość systemowa, a wiązały się z istotnie niższą częstością krwawień i zgonów 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. 
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VISTA-16 to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą 
podwójnie ślepej próby mające na celu ocenę wpływu warespladibu, czyli inhibitora 
sPLA2 (wydzielnicza fosfolipaza A2; sPLA2 uczestniczy w powstawaniu bioaktywnych 
fosfolipidów biorących udział w procesach miażdżycowych), na zdarzenia sercowo- 
-naczyniowe. W badaniu uczestniczyło 5145 pacjentów przydzielanych losowo w cią-
gu 96 h od początku ostrego zespołu wieńcowego (ACS) do leczenia warespladibem 
w dawce 500 mg (n = 2572) lub placebo (n = 2573) przez 16 tygodni w połączeniu 
z leczeniem standardowym (w tym atorwastatyną). Pierwszorzędowy złożony punkt 
końcowy dotyczący skuteczności obejmował śmiertelność sercowo-naczyniową, za-
wał serca niezakończony zgonem, udar mózgu niezakończony zgonem i niestabilną 
dławicę piersiową z udokumentowanym niedokrwieniem, wymagającą hospitalizacji 
w ciągu 16 tygodni. Oceniano również przeżycie po 6 miesiącach. Po wcześniej zapla-
nowanej analizie niezależna komisja do spraw monitorowania bezpieczeństwa (data 
and safety monitoring board) zaleciła przerwanie badania ze względu na niecelowość, 
a nawet potencjalną szkodliwość. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 6,1% 
leczonych warespladibem w porównaniu z 5,1% otrzymujących placebo (P = 0,08). 
Przyjmowanie warespladibu wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia zawału 
serca niż przyjmowanie placebo (P = 0,005). Złożony drugorzędowy punkt końcowy, 
obejmujący śmiertelność sercowo-naczyniową, zawał serca i udar mózgu, stwierdzo-
no u 107 pacjentów (4,6%) przyjmujących warespladib i u 79 pacjentów (3,8%) z grupy 
placebo (P = 0,04). 
Autorzy wnioskują, że u pacjentów z niedawnym ostrym zespołem wieńcowym wa-
respladib nie zmniejszał ryzyka nawrotu incydentów sercowo-naczyniowych i istotnie 
zwiększał ryzyko wystąpienia zawału serca. Zahamowanie sPLA2 przy użyciu wares-
pladibu może być szkodliwe i nie jest skuteczną strategią zmniejszania ryzyka powi-
kłań po ACS.

VISTA-16
 (Vascular Inflammation Suppression to Treat Acute Coronary Syndrome  

for 16 Weeks)
JAMA 2014; 311(3): 252-62.

Varespladib and cardiovascular events in patients with an acute coronary syndrome: the VISTA-16 
randomized clinical trial

Nicholls S.J., Kastelein J.J., Schwartz G.G., Bash D., Rosenson R.S., Cavender M.A., Brennan D.M., 
Koenig W., Jukema J.W., Nambi V., Wright R.S., Menon V., Lincoff A.M., Nissen S.E.; VISTA-16 

Investigators

Vol. 7/Nr 1(22)/2014, 82-92



 

91
EBM – przegląd aktualnych publikacji

K. Sadkowska-Smit

CATIS to randomizowane badanie kliniczne mające ocenić, czy natychmiastowe ob-
niżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów ze świeżym udarem niedokrwiennym móz-
gu zmniejsza śmiertelność i stopień niepełnosprawności w obserwacji do 14. dnia od 
udaru lub do wypisu ze szpitala. W badaniu uczestniczyło 4071 pacjentów z udarem 
niedokrwiennym mózgu trwającym od mniej niż 48 h i nieleczonym trombolizą. 
Warunkiem kwalifikacji było podwyższone skurczowe ciśnienie tętnicze. Badanych 
losowo przydzielano do grupy otrzymującej leczenie hipotensyjne mające obniżyć 
skurczowe ciśnienie tętnicze o 10–25% w ciągu pierwszych 24 h od randomizacji 
i doprowadzić do uzyskania ciśnienia tętniczego poniżej 140/90 mmHg w ciągu 7 dni 
oraz utrzymania tego poziomu podczas hospitalizacji (grupa badana) lub do grupy 
kontrolnej, w której przerywano leczenie hipotensyjne podczas hospitalizacji. Pierw-
szorzędowy złożony punkt końcowy obejmował zgon i poważną niepełnosprawność 
(≥ 3 punkty w zmodyfikowanej skali Rankina) w 14. dniu lub przy wypisie ze szpi-
tala. W ciągu 24  h od randomizacji średnie skurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło 
się ze 166,7 mmHg do 144,7 mmHg (-12,7%) w grupie badanej oraz ze 165,6 mmHg 
do 152,9 mmHg (-7,2%) w grupie kontrolnej (różnica – 5,5%, różnica bezwzględ-
na – 9,1 mmHg, P < 0,001). W 7. dniu od randomizacji średnie skurczowe ciśnienie 
tętnicze wyniosło 137,3 mmHg w grupie badanej i 146,5 mmHg w grupie kontrol-
nej (P < 0,001). Występowanie pierwszorzędowego punktu końcowego nie różniło się 
między grupami. Występowanie drugorzędowego punktu końcowego obejmującego 
zgon i poważną niepełnosprawność po 3 miesiącach obserwacji również nie różniło 
się istotnie między grupami. 
Autorzy wnioskują, że u pacjentów ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu ob-
niżanie ciśnienia tętniczego przy użyciu leków hipotensyjnych nie zmniejsza śmiertel-
ności ani ryzyka występowania poważnej niepełnosprawności w stosunku do zaprze-
stania leczenia hipotensyjnego w obserwacji 14-dniowej lub trwającej do dnia wypisu.

CATIS
 (The China Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke)

JAMA 2014; 311(5): 479-89.
Effects of immediate blood pressure reduction on death and major disability in patients with acute 

ischemic stroke: the CATIS randomized clinical trial

He J., Zhang Y., Xu T., Zhao Q., Wang D., Chen C.S., Tong W., Liu C., Xu T., Ju Z., Peng Y., Peng H., Li Q., 
Geng D., Zhang J., Li D., Zhang F., Guo L., Sun Y., Wang X., Cui Y., Li Y., Ma D., Yang G., Gao Y., Yuan X., 

Bazzano L.A., Chen J.; CATIS Investigators
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To randomizowane badanie kliniczne mające znaleźć odpowiedź na pytanie, czy 
przesiewowe badania echokardiograficzne w populacji ogólnej poprawią przeżycie 
i zmniejszą ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Uczestniczyło w nim 6861 osób 
w średnim wieku, badanych w badaniu populacyjnym Tromsø Study. Uczestników lo-
sowo przydzielano do grupy, w której wykonywano badanie echokardiograficzne (3272 
osoby), lub do grupy kontrolnej (3589 osób). Dokonano analizy danych pod kątem 
śmiertelności i występowania zawału serca oraz udaru mózgu zakończonego lub nie-
zakończonego zgonem. Czas obserwacji wynosił 15 lat. W tym okresie zmarło 26,9% 
badanych z grupy skriningu oraz 27,6% z grupy kontrolnej (hazard względny = 0,97). 
Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem występowania dru-
gorzędowych punktów końcowych (nagły zgon, śmiertelność sercowa, występowanie 
zawału serca lub udaru mózgu zakończonych albo niezakończonych zgonem).
Autorzy wnioskują, że przesiewowe badanie echokardiograficzne nakierowane na po-
szukiwanie chorób zastawkowych czy strukturalnych w populacji ogólnej nie przynio-
sło korzyści w postaci zmniejszenia śmiertelności czy ryzyka wystąpienia zawału serca 
lub udaru mózgu.

Echocardiographic screening of the general population 
(Tromsø Study)

JAMA Intern. Med. 2013; 173(17): 1592-8.
Echocardiographic screening of the general population and long-term survival: a randomized  

clinical study

Lindekleiv H., Løchen M.L., Mathiesen E.B., Njølstad I., Wilsgaard T., Schirmer H.
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