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CHOICE to randomizowane badanie kliniczne mające na celu porównanie korzyści 
z dwóch rodzajów przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR), a miano-
wicie wszczepienia zastawki rozprężanej na balonie lub zastawki samorozprężalnej. 
W badaniu uczestniczyło 241 pacjentów z ciężką stenozą aortalną i anatomią zastaw-
ki odpowiednią do wykonania przezudowej TAVR. Uczestników losowo przydziela-
no do implantacji zastawki rozprężanej na balonie (Edwards Sapien XT) lub zastawki 
samorozprężalnej (Medtronic CoreValve). Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy 
określający sukces zabiegu obejmował niepowikłane dojście naczyniowe, zakończo-
ne sukcesem umieszczenie zastawki i usunięcie systemu dostarczającego, prawidłową 
pozycję zastawki, prawidłową pracę zastawki bez umiarkowanej lub ciężkiej niedo-
mykalności oraz użycie jednej zastawki do uzyskania prawidłowej pozycji anatomicz-
nej. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały śmiertelność sercowo-naczyniową, 
krwawienia, powikłania naczyniowe, pozabiegowe wszczepienie stymulatora oraz zło-
żony punkt końcowy dotyczący bezpieczeństwa po 30 dniach, obejmujący śmiertel-
ność całkowitą, poważne udary mózgu oraz inne poważne powikłania. Pierwszorzę-
dowy punkt końcowy, czyli dobry wynik implantacji, wystąpił u 116 ze 121 pacjentów, 
u których wszczepiono zastawkę Edwards Sapien XT, oraz u 93 ze 120 chorych, u któ-
rych wszczepiono Medtronic CoreValve, p < 0,001. Wynikało to głównie z mniejszej 
częstości występowania większej niż łagodna niedomykalności aortalnej (występowała 
odpowiednio u 4,1% pacjentów w grupie zastawki rozprężanej na balonie i u 18,3% 
w grupie zastawki samorozprężalnej, p  <  0,001) oraz rzadziej występującej koniecz-
ności implantacji więcej niż jednej zastawki (0,8% vs 5,8%, p  =  0,03). Nie zaobser-
wowano różnic w śmiertelności sercowo-naczyniowej po 30 dniach. Nie stwierdzono 
również różnic w występowaniu krwawień czy powikłań naczyniowych. Wszczepienie 
stymulatora było rzadziej konieczne w grupie z zastawką rozprężaną na balonie (17,3% 
vs 37,6%, p  =  0,001). Autorzy wnioskują, że u pacjentów z ciężką stenozą aortalną 
z grupy wysokiego ryzyka operacja TAVR z wykorzystaniem zastawki rozprężanej na 
balonie przynosi lepsze wyniki niż stosowanie zastawki samorozprężalnej. 
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CHOICE
 (A Randomized Comparison of Transcatheter Heart Valves in High Risk Patients 
with Severe Aortic Stenosis: Medtronic CoreValve Versus Edwards SAPIEN XT)

JAMA 2014; 311(15): 1503-14 [online: doi: 10.1001/jama.2014.3316].
Comparison of balloon-expandable vs self-expandable valves in patients undergoing transcatheter 

aortic valve replacement: the CHOICE randomized clinical trial

Abdel-Wahab M., Mehilli J., Frerker C., Neumann F.J., Kurz T., Tölg R., Zachow D., Guerra E.,  
Massberg S., Schäfer U., El-Mawardy M., Richardt G.; CHOICE Investigators
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STABILITY to randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie 
ślepej próby mające na celu ocenę darapladibu (selektywnego doustnego inhibitora fo-
sfolipazy A2, która przyczynia się do powstawania niestabilnej blaszki miażdżycowej). 
W badaniu uczestniczyło 15 828 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową przydzie-
lanych losowo do otrzymywania doustnego darapladibu w dawce 160 mg lub place-
bo. Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy obejmował zgon sercowo-naczyniowy, 
zawał serca lub udar mózgu. Drugorzędowy złożony punkt końcowy obejmował ele-
menty pierwszorzędowego punktu końcowego, jak również poważne incydenty wień-
cowe (zgon z przyczyn wieńcowych, zawał serca, pilną rewaskularyzację z powodu 
niedokrwienia mięśnia sercowego) oraz incydenty wieńcowe ogółem (zgon z przyczyn 
wieńcowych, zawał serca, hospitalizację z powodu niestabilnej dusznicy bolesnej i re-
waskularyzację wieńcową). W medianie obserwacji trwającej 3,7 roku pierwszorzędo-
wy punkt końcowy wystąpił u 9,7% leczonych darapladibem oraz u 10,4% leczonych 
placebo; p = 0,20. Nie stwierdzono również różnic między grupami w częstości wy-
stępowania poszczególnych elementów pierwszorzędowego punktu końcowego czy 
całkowitej śmiertelności. Darapladib w porównaniu z placebo skuteczniej zmniejszył 
częstość występowania poważnych incydentów wieńcowych (9,3% w grupie darapla-
dibu w porównaniu z 10,3% w grupie placebo; p = 0,045) oraz incydentów wieńcowych 
ogółem (odpowiednio 14,6% vs 16,1%; p = 0,02). Autorzy wnioskują, że u pacjentów ze 
stabilną chorobą wieńcową darapladib nie zmniejsza istotnie ryzyka pierwszorzędo-
wego punktu końcowego obejmującego zgon, zawał serca i udar mózgu. 

STABILITY
 (The Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib 

Therapy Trial)
N. Engl. J. Med. 2014; 370(18): 1702-11 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1315878].

Darapladib for preventing ischemic events in stable coronary heart disease

White H.D., Held C., Stewart R., Tarka E., Brown R., Davies R.Y., Budaj A., Harrington R.A., Steg P.G., 
 Ardissino D., Armstrong P.W., Avezum A., Aylward P.E., Bryce A., Chen H., Chen M.F., Corbalan R., 

Dalby A.J., Danchin N., De Winter R.J., Denchev S., Diaz R., Elisaf M., Flather M.D., Goudev A.R., 
Granger C.B., Grinfeld L., Hochman J.S., Husted S., Kim H.S., Koenig W., Linhart A., Lonn E., López- 

-Sendón J., Manolis A.J., Mohler E.R. 3rd, Nicolau J.C., Pais P., Parkhomenko A., Pedersen T.R., Pella D., 
Ramos-Corrales M.A., Ruda M., Sereg M., Siddique S., Sinnaeve P., Smith P., Sritara P., Swart H.P., 

Sy R.G., Teramoto T., Tse H.F., Watson D., Weaver W.D., Weiss R., Viigimaa M., Vinereanu D., Zhu J., 
Cannon C.P., Wallentin L.; STABILITY Investigators
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POISE-2 to randomizowane badania kliniczne w układzie 2 × 2 mające na celu ocenę 
korzyści ze stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów poddawanych opera-
cjom pozasercowym. Losowo przydzielono 10 010 pacjentów z grupy ryzyka powikłań 
naczyniowych przygotowywanych do operacji pozasercowej do otrzymywania kwasu 
acetylosalicylowego lub placebo oraz klonidyny lub placebo (druga część badania). Na 
razie opublikowano wyniki dotyczące kwasu acetylosalicylowego. Pacjentów analizo-
wano zależnie od faktu, czy przyjmowali kwas acetylosalicylowy przed operacją (4382 
osoby), czy nie (5628 osób). Chorych losowo przydzielano do grupy przyjmującej 
kwas acetylosalicylowy lub placebo. U pacjentów randomizowanych leczenie kwasem 
acetylosalicylowym rozpoczynano od dawki 200 mg przed operacją, następnie pacjen-
ci otrzymywali kwas acetylosalicylowy w dawce 100 mg przez 30 dni w grupie, która 
wcześniej nie przyjmowała tego leku, oraz w dawce 100 mg przez 7 dni w grupie kon-
tynuującej leczenie (później osoby z tej grupy wracały do swojego zwykłego schematu 
przyjmowania kwasu acetylosalicylowego). Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy 
obejmował zgon lub zawał serca niezakończony zgonem w ciągu 30 dni. Pierwszorzę-
dowy punkt końcowy wystąpił u 351 z 4998 pacjentów (7%) z grupy kwasu acetylo-
salicylowego oraz u 355 z 5012 (7,1%) z grupy placebo (p = 0,92). Poważne krwawie-
nia występowały częściej w grupie leczonej kwasem acetylosalicylowym niż placebo 
(230 pacjentów [4,6%] leczonych kwasem acetylosalicylowym w porównaniu ze 188 
pacjentów [3,8%] z grupy placebo; p = 0,04). Wyniki były podobne w dwóch grupach 
leczonych kwasem acetylosalicylowym (niezależnie, czy pacjenci kontynuowali, czy 
rozpoczęli leczenie). Podanie kwasu acetylosalicylowego przed operacją i we wczes-
nym okresie pooperacyjnym nie wpływa istotnie na częstość zgonów i zawałów serca, 
ale zwiększa ryzyko poważnego krwawienia. 

EBM – przegląd aktualnych publikacji
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POISE-2
 (Perioperative Ischemic Evaluation 2)

N. Engl. J. Med. 2014; 370(16): 1494-503 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1401105]. 
Aspirin in patients undergoing noncardiac surgery

Devereaux P.J., Mrkobrada M., Sessler D.I., Leslie K., Alonso-Coello P., Kurz A., Villar J.C., Sigamani A., 
Biccard B.M., Meyhoff C.S., Parlow J.L., Guyatt G., Robinson A., Garg A.X., Rodseth R.N.,  

Botto F., Lurati Buse G., Xavier D., Chan M.T., Tiboni M., Cook D., Kumar P.A., Forget P., Malaga G., 
Fleischmann E., Amir M., Eikelboom J., Mizera R., Torres D., Wang C.Y., van Helder T., Paniagua P., 

Berwanger O., Srinathan S., Graham M., Pasin L., Le Manach Y., Gao P., Pogue J., Whitlock R., Lamy A., 
Kearon C., Baigent C., Chow C., Pettit S., Chrolavicius S., Yusuf S.; POISE-2 Investigators
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Badanie BRAVE 4 to wieloośrodkowe randomizowane otwarte badanie kliniczne, 
które miało na celu wyjaśnienie, czy u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem od-
cinka ST (STEMI) poddawanych pierwotnej angioplastyce wieńcowej lepsze wyniki 
przynosi strategia podawania prasugrelu z biwalirudyną, czy niefrakcjonowanej he-
paryny z klopidogrelem. Badanie przerwano przedwcześnie (powolna rekrutacja) po 
włączeniu 548 z 1240 zaplanowanych pacjentów. Pierwszorzędowy złożony punkt 
końcowy obejmował zgon, zawał serca, inną niż planowa rewaskularyzację tętnicy 
dozawałowej, zakrzepicę w stencie, udar mózgu oraz krwawienia. Pierwszorzędowy 
punkt końcowy wystąpił u 15,6% pacjentów przydzielonych do leczenia prasugrelem 
i biwalirudyną oraz u 14,5% otrzymujących klopidogrel z heparyną, p = 0,68. Złożony 
niedokrwienny punkt końcowy (obejmujący zgon, zawał serca, inną niż planowa re-
waskularyzację tętnicy dozawałowej, zakrzepicę w stencie czy udar mózgu) wystąpił 
u 4,8% leczonych prasugrelem i biwalirudyną oraz u 5,5% leczonych klopidogrelem 
z heparyną, p = 0,894. Krwawienie według definicji z badania HORIZONS AMI ob-
serwowano u 14,1% pacjentów otrzymujących prasugrel i biwalirudynę oraz u 12% 
otrzymujących klopidogrel i heparynę, p = 0,543. Autorzy wnioskują, że w grupie pa-
cjentów ze STEMI nie udało się wykazać istotnych różnic w przebiegu klinicznym po-
między pacjentami leczonymi schematem prasugrel i biwalirudyna a grupą leczoną 
klopidogrelem z heparyną. Wyniki trzeba jednak interpretować ostrożnie ze względu 
na przedwczesne przerwanie badania. 

BRAVE 4
 (The Bavarian Reperfusion Alternatives Evaluation)

Eur. Heart J. 2014.
Prasugrel plus bivalirudin vs clopidogrel plus heparin in patients with ST-segment elevation 

myocardial infarction

Schulz S., Richardt G., Laugwitz K.L., Morath T., Neudecker J., Hoppmann P., Mehran R., Gershlick A.H., 
Tölg R., Anette Fiedler K., Abdel-Wahab M., Kufner S., Schneider S., Schunkert H., Ibrahim T., Mehilli J., 

Kastrati A.; and for the Bavarian Reperfusion Alternatives Evaluation (BRAVE) 4 Investigators
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REMINER to randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby z kontrolą placebo mające na celu ocenę wpływu eplerenonu na wyniki serco-
wo-naczyniowe u pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) bez 
potwierdzonej niewydolności serca. W badaniu uczestniczyło 1012 pacjentów ze STE-
MI, bez rozpoznanej niewydolności serca. Uczestnikom losowo przydzielano eplere-
non w dawce 25–50 mg na dobę lub placebo. Terapię rozpoczynano w ciągu 24 godzin 
od wystąpienia objawów. Pierwszorzędowy punkt końcowy obejmował śmiertelność 
sercowo-naczyniową, kolejne hospitalizacje lub przedłużenie pierwszej hospitalizacji 
ze względu na rozpoznanie niewydolności serca, utrwalony częstoskurcz komorowy 
lub epizod migotania komór, frakcję wyrzutową (EF) ≤ 40% lub podwyższony poziom 
BNP/NT-proBNP po miesiącu lub więcej od randomizacji. Podniesienie stężenia en-
zymów natriuretycznych zdefiniowano jako BNP powyżej 200 pg/ml lub NT-proBNP 
powyżej 450 pg/ml u pacjentów w wieku poniżej 50 lat, powyżej 900 pg/ml u pacjen-
tów w wieku pomiędzy 50. a 75. r.ż. oraz powyżej 1800 pg/ml u pacjentów powyżej 
75. r.ż. Po średnim okresie obserwacji 10,5 miesiąca pierwszorzędowy punkt końcowy 
wystąpił u 18,2% leczonych eplerenonem i 29,4% otrzymujących placebo, p < 0,0001. 
Wyższa częstość występowania pierwszorzędowego punktu końcowego wynikała 
głównie z częstszego występowania podwyższonego stężenia peptydów natriuretycz-
nych. Autorzy wnioskują, że dołączenie eplerenonu do standardowej terapii było bez-
pieczne i wiązało się ze zmniejszeniem występowania złożonego punktu końcowego, 
głównie ze względu na istotnie niższe stężenie BNP/NT-proBNP w grupie leczonej 
eplerenonem. Dalsze badania są potrzebne, by wyjaśnić, jakie jest znaczenie wczes-
nego dołączania antagonistów aldosteronu u pacjentów ze STEMI bez niewydolności 
serca.

REMINDER
 (Impact of Eplerenone on Cardiovascular Outcomes in Patients Post 

Myocardial Infarction)
Eur. Heart J. 2014.

Early eplerenone treatment in patients with acute ST-elevation myocardial infarction without heart 
failure: The Randomized Double-Blind Reminder Study

Montalescot G., Pitt B., Lopez de Sa E., Hamm C.W., Flather M., Verheugt F., Shi H., Turgonyi E., Orri M., 
Vincent J., Zannad F.; for the REMINDER Investigators
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PEITHO to randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby, mające na celu porównanie leczenia fibrynolitycznego tenekteplazą z hepary-
ną z leczeniem placebo z heparyną u pacjentów z zatorowością płucną pośredniego 
ryzyka. Do badania kwalifikowano pacjentów z zatorowością płucną, prawidłowym 
ciśnieniem tętniczym, u których występowała dysfunkcja prawej komory w badaniu 
echokardiograficznym lub tomografii komputerowej, jak również uszkodzenie mięśnia 
sercowego potwierdzone dodatnim oznaczeniem troponiny I lub troponiny T. Pierw-
szorzędowy punkt końcowy obejmował zgon lub dekompensację hemodynamiczną 
w ciągu 7 dni od randomizacji. Główne punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa 
obejmowały duże krwawienia pozaczaszkowe oraz niedokrwienny lub krwotoczny 
udar mózgu w ciągu 7 dni od randomizacji. Z 1006 pacjentów poddanych randomiza-
cji 1005 włączono do analizy zgodnej z zamiarem leczenia. Zgon lub dekompensacja 
hemodynamiczna wystąpiły u 2,6% pacjentów leczonych tenekteplazą w porówna-
niu z 5,6% otrzymujących placebo, p = 0,02. Od momentu randomizacji do 7. dnia 
w grupie leczonych tenekteplazą zmarło 6 pacjentów (1,2%) w porównaniu z 9 (1,8%) 
z grupy placebo, p = 0,42. Krwawienie pozaczaszkowe wystąpiło u 6,3% leczonych te-
nekteplazą i 1,2% z grupy placebo, p < 0,001. Udar mózgu wystąpił u 12 pacjentów 
(2,4%) leczonych tenekteplazą (u 10 pacjentów był to udar krwotoczny) i u 1 pacjen-
ta (0,2%) z grupy placebo (udar krwotoczny), p = 0,003. Do 30. dnia ogółem zmarło 
12 pacjentów (2,4%) w grupie tenekteplazy i 16 (3,2%) z grupy placebo, p = 0,42. Au-
torzy wnioskują, że u pacjentów z zatorowością płucną pośredniego ryzyka leczenie 
fibrynolityczne zapobiegało dekompensacji hemodynamicznej, ale zwiększało ryzyko 
wystąpienia poważnego krwawienia i udaru mózgu. 

PEITHO
 (Pulmonary Embolism Thrombolysis)

N. Engl. J. Med. 2014; 370(15): 1402-11 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1302097].
Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism

Meyer G., Vicaut E., Danays T., Agnelli G., Becattini C., Beyer-Westendorf J., Bluhmki E., Bouvaist H., 
Brenner B., Couturaud F., Dellas C., Empen K., Franca A., Galič N., Geibel A., Goldhaber S.Z., Jimenez D., 

Kozak M., Kupatt C., Kucher N., Lang I.M., Lankeit M., Meneveau N., Pacouret G., Palazzini M., 
Petris A., Pruszczyk P., Rugolotto M., Salvi A., Schellong S., Sebbane M., Sobkowicz B., Stefanovic B.S., 

Thiele H., Torbicki A., Verschuren F., Konstantinides S.V.; PEITHO Investigators
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DIGAMI to wieloośrodkowe prospektywne randomizowane otwarte badanie klinicz-
ne mające na celu ocenę korzyści z intensywnej kontroli glikemii u pacjentów po za-
wale serca. Opublikowano wyniki dwudziestoletniej obserwacji uczestników badania 
DIGAMI. W badaniu uczestniczyli pacjenci z uprzednio rozpoznaną cukrzycą ze stę-
żeniem glukozy powyżej 11 mmol/l i bez niej, z podejrzewanym zawałem serca w cią-
gu poprzedzających 24 godzin. Uczestników losowo przydzielono do intensywnej 
lub standardowej kontroli glikemii przez co najmniej 3 miesiące. Pierwszorzędowym 
punktem końcowym była śmiertelność zarówno w oryginalnym badaniu, jak i w obec-
nej analizie. Analiza była zgodna z zamiarem leczenia. 620 pacjentów przydzielono 
losowo do intensywnej kontroli glikemii opartej na insulinie (306) lub do grupy kon-
trolnej (314). W średnim okresie obserwacji trwającej 7,3 roku (SD 6,6, zakres od 0 do 
21,8 lat) 271 pacjentów (89%) zmarło w grupie intensywnej kontroli glikemii w porów-
naniu z 285 (91%) z grupy leczonych standardowo. Mediana czasu przeżycia wynosiła 
7 lat w grupie leczonych intensywnie oraz 4,7 w grupie kontrolnej (p = 0,027). Efekt 
intensywnego leczenia hipoglikemizującego był widoczny w ciągu 8 lat od randomi-
zacji i polegał na zwiększeniu przeżycia o 2,3 roku. Autorzy wnioskują, że intensywne 
leczenie hipoglikemizujące insuliną po zawale serca u pacjentów z cukrzycą lub hiper-
glikemią przy przyjęciu ma długotrwały wpływ na przeżycie. Chociaż efekt leczenia 
hipoglikemizującego może być mniejszy w porównaniu z nowoczesnym leczeniem hi-
potensyjnym i hipolipemizującym, skuteczniejsza kontrola glikemii może mieć wciąż 
istotny wpływ na długość życia po zawale serca. 

DIGAMI 1
 (Diabetes Mellitus Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction)

Lancet Diabetes Endocrinol. 2014. pii: S2213-8587(14)70088-9 [online: doi: 10.1016/S2213-
8587(14)70088-9].

Intensified insulin-based glycaemic control after myocardial infarction: mortality during 20 year 
follow-up of the randomised Diabetes Mellitus Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial 

Infarction (DIGAMI 1) trial

Ritsinger V., Malmberg K., Mårtensson A., Rydén L., Wedel H., Norhammar A.
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STEMI RADIAL to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne mające na celu 
porównanie dojścia promieniowego i udowego u pacjentów z zawałem serca z uniesie-
niem odcinka ST (STEMI) poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńco-
wej przez operatorów z doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów z obu dostępów 
naczyniowych, pracujących w ośrodkach wykonujących dużo takich zabiegów rocznie 
(high volume centers). 707 pacjentów ze STEMI z objawami trwającymi < 12 godzin 
przydzielano losowo do leczenia z dostępu promieniowego lub udowego. Pierwszorzę-
dowy punkt końcowy obejmował łączną częstość poważnych krwawień i miejscowych 
powikłań naczyniowych w ciągu 30 dni. Oceniano również częstość wszystkich poważ-
nych incydentów klinicznych (NACE) obejmujących zgon, zawał serca, udar i poważne 
krwawienie czy powikłania naczyniowe. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały 
zmianę dostępu, objętość zużytego kontrastu, czas pobytu na oddziale intensywnej te-
rapii i zgon do 6. miesiąca. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 1,4% z grupy 
leczonych z dostępu promieniowego (n = 348) oraz 7,2% z grupy leczonych z dostępu 
udowego (n = 359); p = 0,0001. Częstość występowania NACE wyniosła 4,6% w gru-
pie leczonej z dostępu promieniowego i 11% w grupie dostępu udowego, (p = 0,0028). 
Konieczność zmiany dostępu z promieniowego na udowy wystąpiła u 3,75% badanych. 
Pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł odpowiednio 2,5 ± 1,7 dnia dla dostępu 
promieniowego i 3,0 ± 2,9 dnia dla dostępu udowego (p = 0,0038). Zużycie kontrastu 
również było istotnie mniejsze w grupie leczonej z dostępu promieniowego (170 ± 71 
ml vs 182 ± 60 ml, p = 0,01). Śmiertelność w grupach leczonych z dostępu promienio-
wego i udowego wyniosła odpowiednio 2,3% i 3,1% po 30 dniach (p = 0,64) oraz 2,3% 
vs 3,6% (p = 0,31) w ciągu 6 miesięcy. Autorzy wnioskują, że u pacjentów ze STEMI 
poddanych pierwotnej PCI wykonywanej przez operatorów doświadczonych w inter-
wencjach z obu dostępów dojście promieniowe wiązało się z istotnie niższą częstością 
występowania poważnych krwawień, powikłań miejscowych i z lepszymi wynikami kli-
nicznymi. Wyniki tego badania przemawiają za wykorzystywaniem dostępu promie-
niowego jako pierwszego wyboru po odpowiednim przygotowaniu operatorów.

STEMI RADIAL
 (ST Elevation Myocardial Infarction treated by RADIAL or femoral approach)

J. Am. Coll. Cardiol. 2014 Mar 18; 63(10): 964-72 [online: doi: 10.1016/j.jacc.2013.08.1651].
ST-segment elevation myocardial infarction treated by radial or femoral approach in a multicenter 

randomized clinical trial: the STEMI-RADIAL trial

Bernat I., Horak D., Stasek J., Mates M., Pesek J., Ostadal P., Hrabos V., Dusek J., Koza J., Sembera Z., 
Brtko M., Aschermann O., Smid M., Polansky P., Al Mawiri A., Vojacek J., Bis J., Costerousse O., 
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AleCardio to wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne 3. fazy prowadzone 
metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, mające na celu ocenę, czy do-
łączenie aleglitazaru (podwójnego agonisty receptorów aktywowanych przez proli-
feratory peroksysomów – PPAR-άγ) do konwencjonalnej terapii zmniejsza śmier-
telność i chorobowość sercowo-naczyniową wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 po 
niedawno przebytym ostrym zespole wieńcowym (ACS). Do badania włączono 7226 
pacjentów hospitalizowanych z powodu ACS (zawału serca lub niestabilnej dławicy 
piersiowej) z cukrzycą typu 2. Uczestnikom losowo przydzielano aleglitazar w dawce 
150 µg lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do wystąpienia 
zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca lub udaru mózgu niezakończonych zgo-
nem. Główne punkty końcowe dotyczące bezpieczeństwa obejmowały hospitalizację 
z powodu niewydolności serca oraz zmiany w funkcji nerek. Badanie przerwano po 
medianie obserwacji 104 tygodni zgodnie z zaleceniem komisji ds. monitorowania 
danych dotyczących bezpieczeństwa ze względu na brak skuteczności interwencji 
wykazany w analizach pośrednich oraz zwiększoną częstość występowania punktów 
końcowych dotyczących bezpieczeństwa. Ogółem 3,1% pacjentów wyłączono z ob-
serwacji, a 3,2% wycofało zgodę. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 9,5% 
leczonych aleglitazarem oraz 10% otrzymujących placebo, p = 0,57. Częstość wystę-
powania poważnych działań niepożądanych, łącznie z niewydolnością serca, wynio-
sła 3,4% dla aleglitazaru i 2,8% dla placebo, p = 0,14; krwawień żołądkowo-jelitowych 
2,4% dla aleglitazaru i 1,7% dla placebo (p = 0,3) i dysfunkcji nerek 7,4% dla aleglita-
zaru w porównaniu z 2,7% dla placebo (p < 0,001). Autorzy wnioskują, że w grupie 
pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym stosowanie aleglitazaru 
nie zmniejsza ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Wyniki te nie potwierdzają 
zasadności stosowania aleglitazaru w tej grupie pacjentów w celu zmniejszenia ryzy-
ka sercowo-naczyniowego. 

AleCardio
 

JAMA 2014; 311(15): 1515-25 [online: doi: 10.1001/jama.2014.3321].
Effect of aleglitazar on cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome in patients with 

type 2 diabetes mellitus: the AleCardio randomized clinical trial

Lincoff A.M., Tardif J.C., Schwartz G.G., Nicholls S.J., Rydén L., Neal B., Malmberg K., Wedel H., Buse J.B., 
Henry R.R., Weichert A., Cannata R., Svensson A., Volz D., Grobbee D.E.; AleCardio Investigators
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SYMPLICITY HTN-3 to prospektywne randomizowane badanie z grupą kontrolną 
poddaną terapii pozorowanej, mające na celu ocenę skuteczności przezskórnej (cew-
nikowej) denerwacji nerkowej u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym. 
W badaniu wzięło udział 535 pacjentów z ciężkim opornym nadciśnieniem tętniczym 
leczonych przed randomizacją stabilnym co najmniej trójlekowym schematem lecze-
nia (w tym diuretykiem). Uczestników przydzielano losowo w stosunku 2 do 1 do de-
nerwacji nerkowej lub zabiegu pozorowanego. Pierwszorzędowym punktem końco-
wym była zmiana w skurczowym ciśnieniu tętniczym w pomiarze gabinetowym po 
6 miesiącach. Drugorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności była 
zmiana średnich dobowych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego w ambulato-
ryjnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pierwszorzędowy złożony punkt końco-
wy dotyczący bezpieczeństwa obejmował zgon, schyłkową niewydolność serca, incy-
denty zatorowe prowadzące do uszkodzenia nerek, nerkowo-naczyniowe powikłania 
oraz przełom nadciśnieniowy w ciągu miesiąca od zabiegu lub nowe zwężenie tętnicy 
nerkowej o ponad 70% po 6 miesiącach. Analiza zgromadzonych danych wykazała, że 
średnia zmiana skurczowego ciśnienia tętniczego po 6 miesiącach wyniosła −14,13 ± 
23,93 mmHg w grupie leczonej denerwacją w porównaniu z −11,74 ± 25,94 mmHg 
w grupie kontrolnej (procedura pozorowana) (P < 0,001 dla obu porównań dla zmiany 
od wartości wyjściowych). Nie stwierdzono natomiast przewagi w skuteczności hi-
potensyjnej leczenia przezskórnego nad grupą kontrolną (zabieg pozorowany). Nie 
stwierdzono różnic w bezpieczeństwie pomiędzy grupami. Autorzy wnioskują, że nie 
wykazano istotnej redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego u pacjentów z opornym 
nadciśnieniem w okresie 6 miesięcy po cewnikowej denerwacji nerek.

SYMPLICITY HTN-3
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A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension
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