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X-VeRT to prospektywne, randomizowane badanie kliniczne, mające ocenić skutecz-
ność nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych u pacjentów z migotaniem przed-
sionków kwalifikowanych do planowej kardiowersji elektrycznej. W badaniu uczestni-
czyło 1504 pacjentów z migotaniem przedsionków. Uczestników losowo przydzielono 
w stosunku 2 : 1 do grupy przyjmującej riwaroksaban w dawce 20 mg raz na dobę 
(lub 15 mg, jeśli klirens kreatyniny wynosił między 30 a 49 ml/min) bądź do grupy 
otrzymującej antagonistów witaminy K (DAK, doustne antykoagulanty) według INR. 
Badacze wybrali wczesną strategię kardiowersji (1–5 dni od randomizacji) lub opóź-
nioną strategię kardiowersji (3–8 tygodni od randomizacji). Pierwszorzędowy złożony 
punkt końcowy związany ze skutecznością obejmował udar mózgu, przejściowy epi-
zod niedokrwienny mózgu, obwodową zatorowość, zawał serca oraz zgon sercowo- 
-naczyniowy. Wystąpił on u 5 pacjentów z 978 leczonych riwaroksabanem (0,51%) oraz 
u 5 z 492 leczonych DAK (1,02%). W grupie leczonej riwaroksabanem 4 pacjentów 
doświadczyło tych zdarzeń po wczesnej kardiowersji, a 1 po opóźnionej kardiowersji. 
W grupie leczonej DAK 3 pacjentów doświadczyło incydentów niedokrwiennych po 
wczesnej kardiowersji, a 2 po opóźnionej kardiowersji. Leczenie riwaroksabanem wią-
zało się z istotnie krótszym czasem do kardiowersji w porównaniu z leczeniem DAK 
(p < 0,001). Poważne krawienia wystąpiły u 0,6% pacjentów z grupy riwaroksabanu 
w porównaniu z 0,8% z grupy DAK. Autorzy wnioskują, że doustny riwaroksaban wy-
daje się skuteczną i bezpieczną alternatywą dla DAK oraz umożliwia szybkie wykona-
nie kardiowersji u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.

EBM – przegląd aktualnych publikacji
K. Sadkowska-Smit

X-VeRT
 (Explore the Efficacy and Safety of Once-daily Oral Rivaroxaban for the 
Prevention of Cardiovascular Events in Subjects With Nonvalvular Atrial 

Fibrillation Scheduled for Cardioversion)
Eur. Heart J. 2014 Sep 2; pii: ehu367 [epub ahead of print].

Rivaroxaban vs vitamin K antagonists for cardioversion in atrial fibrillation

Cappato R., Ezekowitz M.D., Klein A.L., Camm A.J., Ma C.S., Le Heuzey J.Y., Talajic M., Scanavacca M., 
Vardas P.E., Kirchhof P., Hemmrich M., Lanius V., Meng I.L., Wildgoose P., van Eickels M.,  

Hohnloser S.H.; on behalf of the X-VeRT investigators
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TASTE to randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę długoterminowych 
korzyści z wewnątrzwieńcowej aspiracji skrzepliny przed pierwotną przezskórną in-
terwencją wieńcową (PCI) wykonywaną u pacjentów leczonych z powodu zawału ser-
ca z uniesieniem ST (STEMI). W badaniu uczestniczyło 7244 pacjentów ze STEMI, 
których losowo przydzielono do aspiracji skrzepliny poprzedzającej PCI lub do samej 
PCI. Informacje dotyczące pierwszorzędowego punktu końcowego, czyli śmiertelności 
w ciągu 30 dni, opublikowano wcześniej. Drugorzędowym punktem końcowym była 
śmiertelność w ciągu roku. Nie stwierdzono różnic w śmiertelności ogólnej, w często-
ści kolejnych hospitalizacji z powodu zawału serca w ciągu roku ani w występowaniu 
zakrzepicy w stencie. Złożony punkt końcowy obejmujący zgon, kolejną hospitalizację 
z powodu zawału serca oraz zakrzepicę w stencie wystąpił u 8% pacjentów z grupy 
leczonej aspiracją skrzepliny poprzedzającą PCI w porównaniu z 8,5% leczonych samą 
PCI (p = 0,48). Autorzy wnioskują, że rutynowa aspiracja skrzepliny przed PCI u pa-
cjentów ze STEMI nie zmniejsza śmiertelności czy częstości występowania złożone-
go punktu końcowego, kolejnych hospitalizacji z powodu zawału serca lub zakrzepicy 
w stencie w ciągu roku.

TASTE
 (Thrombus Aspiration in ST-Elevation myocardial infarction in Scandinavia)

N. Engl. J. Med. 2014 Sep 1 [epub ahead of print].
Outcomes 1 Year after Thrombus Aspiration for Myocardial Infarction

Lagerqvist B., Fröbert O., Olivecrona G.K., Gudnason T., Maeng M., Alström P., Andersson J.,  
Calais F., Carlsson J., Collste O., Götberg M., Hårdhammar P., Ioanes D., Kallryd A., Linder R., Lundin A., 

Odenstedt J., Omerovic E., Puskar V., Tödt T., Zelleroth E., Ostlund O., James S.K.
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SAFE-PCI for Women to randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę 
ewentualnych korzyści z zastosowania dostępu promieniowego u kobiet kwalifikowa-
nych do cewnikowania serca lub przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). Uczest-
niczki losowo przydzielano do interwencji z dostępu promieniowego lub udowego. 
Wykorzystano dane z rejestru CathPCI oraz z tego badania. Pierwszorzędowym 
punktem końcowym były powikłania krwotoczne typu 2, 3 lub 5 według Bleeding 
Academic Research Consortium lub naczyniowe powikłania wymagające interwencji. 
Oceniano również częstość konieczności zmiany dostępu. Badanie przerwano wcześ-
niej, niż planowano, z powodu niższej niż oczekiwana częstości incydentów. Do bada-
nia zrandomizowano 1787 pacjentek, z czego 691 poddano PCI. Główną analizowaną 
podgrupą były kobiety poddane PCI. Nie stwierdzono istotnych różnic w występo-
waniu pierwszorzędowego punktu końcowego między uczestniczkami poddawanymi 
PCI z dostępu promieniowego i udowego (1,2% u kobiet leczonych z dostępu pro-
mieniowego w porównaniu z 2,9% w grupie leczonej z dostępu udowego). W grupie 
pacjentek poddawanych cewnikowaniu serca i PCI wykorzystanie dostępu promienio-
wego wiązało się z istotnie niższą częstością powikłań krwotocznych i naczyniowych 
(odpowiednio 0,6% vs 1,7%; OR: 0,32). Dostęp zmieniano istotnie częściej wśród ko-
biet przydzielonych do dostępu promieniowego. Autorzy wnioskują, że wykorzystanie 
dostępu promieniowego nie wiązało się z niższą częstością występowania powikłań 
naczyniowych i krwotocznych u kobiet poddawanych samej PCI. Zmiana dostępu 
częściej występowała u kobiet przydzielonych do dostępu promieniowego. 
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SAFE-PCI for Women
 (Study of Access Site for Enhancement of PCI for Women)

JACC Cardiovasc. Interv. 2014; 7(8): 857-67 [online: doi: 10.1016/j.jcin.2014.04.007].
A Registry-Based Randomized Trial Comparing Radial and Femoral Approaches in Women 

Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: The SAFE-PCI for Women 
(Study of Access Site for Enhancement of PCI for Women) Trial

Rao S.V., Hess C.N., Barham B., Aberle L.H., Anstrom K.J., Patel T.B., Jorgensen J.P.,  
Mazzaferri E.L. Jr, Jolly S.S., Jacobs A., Newby L.K., Gibson C.M., Kong D.F., Mehran R., Waksman R., 

Gilchrist I.C., McCourt B.J., Messenger J.C., Peterson E.D., Harrington R.A., Krucoff M.W.
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FAMOUS NSTEMI to prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie kli-
niczne przeprowadzone w grupach równoległych. Jego celem była ocena wyników 
terapii pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI), przydzie-
lonych do leczenia zależnie od wyniku pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wień-
cowego (FFR, fractional flow reserve), czyli do grupy badanej lub terapii zależnej od 
wyników angiografii wieńcowej (grupa kontrolna). W badaniu uczestniczyło 350 pa-
cjentów z NSTEMI. U wszystkich pacjentów oceniano FFR. Wynik FFR pacjentów 
z grupy badanej ujawniano operatorowi. FFR ≤ 0,80 to wskazanie do rewaskularyza-
cji przezskórnej (PCI, przezskórna interwencja wieńcowa) bądź operacyjnej (CABG, 
pomostowanie aortalno-wieńcowe). W grupie postępowania zależnego od angiografii 
nie ujawniano wyniku FFR. Odsetek pacjentów leczonych początkowo zachowaw-
czo był wyższy w grupie badanej (odpowiednio 22,7% w grupie FFR i 13,2% w grupie 
kontrolnej; p = 0,022). Informacja o wyniku FFR doprowadziła do zmiany sposobu 
leczenia u 21,6% pacjentów. Po 12 miesiącach częstość rewaskularyzacji w grupie po-
stępowania zależnego od FFR była niższa niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 79% 
vs 86,8%; p = 0,054). Nie stwierdzono różnic w wynikach zdrowotnych ani w jakości 
życia między grupami. Autorzy wnioskują, że u pacjentów z NSTEMI leczenie zależne 
od angiografii wiązało się z wyższą częstością rewaskularyzacji wieńcowej niż w gru-
pie postępowania zależnego od FFR. Konieczne jest przeprowadzenie większego ba-
dania, by ocenić wpływ częstszego wykorzystania FFR na zdrowie oraz efektywność 
kosztową.

FAMOUS NSTEMI
 

Eur. Heart J. 2014 Sep 1; pii: ehu338 [epub ahead of print].
Fractional flow reserve vs angiography in guiding management to optimize outcomes  

in non-ST-segment elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation FAMOUS-NSTEMI 
randomized trial

Layland J., Oldroyd K.G., Curzen N., Sood A., Balachandran K., Das R., Junejo S., Ahmed N.,  
Lee M.M., Shaukat A., O’ Donnell A., Nam J., Briggs A., Henderson R., McConnachie A., Berry C.;  

on behalf of the FAMOUS-NSTEMI investigators 
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CRYSTAL AF to randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę przydatno-
ści długotrwałego monitorowania elektrokardiograficznego u pacjentów po przebytym 
kryptogennym udarze niedokrwiennym mózgu w celu wykluczenia migotania przed-
sionków. W badaniu uczestniczyło 441 pacjentów w wieku ≥ 40 lat po kryptogen-
nym udarze mózgu, bez potwierdzonego migotania przedsionków w 24-godzinnym 
badaniu EKG metodą Holtera, przydzielonych losowo do długoterminowego moni-
torowania za pomocą wszczepialnego rejestratora rytmu serca (ICM) lub do grupy 
kontrolnej (postępowanie standardowe). Pierwszorzędowym punktem końcowym był 
czas do pierwszego wykrycia migotania przedsionków trwającego > 30 sekund w cią-
gu 6 miesięcy. Wśród drugorzędowych punktów końcowych był czas do pierwszego 
wykrycia migotania przedsionków w ciągu 12 miesięcy. Analiza zgodna z zamiarem 
leczenia. W ciągu 6 miesięcy migotanie przedsionków wykryto u 8,9% pacjentów 
z grupy ICM w porównaniu z 1,4% z grupy kontrolnej (p < 0,001). Do 12. miesiąca 
migotanie przedsionków wykryto u 12,4% pacjentów z ICM vs 2,0% pacjentów z gru-
py kontrolnej (p < 0,001). Analiza zebranych danych wykazała, że monitorowanie za 
pomocą ICM było skuteczniejsze od postępowania konwencjonalnego w wykrywaniu 
migotania przedsionków u pacjentów po kryptogennym udarze mózgu. 

EBM – przegląd aktualnych publikacji
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CRYSTAL AF
 (CRYptogenic STroke And underLying Atrial Fibrillation)

N. Engl. J. Med. 2014; 370(26): 2478-86 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1313600].
Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation

Sanna T., Diener H.C., Passman R.S., Di Lazzaro V., Bernstein R.A., Morillo C.A., Rymer M.M., Thijs V., 
Rogers T., Beckers F., Lindborg K., Brachmann J.; CRYSTAL AF investigators

Vol. 7/Nr 3(24)/2014, 70-79



  

75
EBM – przegląd aktualnych publikacji

K. Sadkowska-Smit

POSEIDON to randomizowane badanie kliniczne 3. fazy prowadzone metodą poje-
dynczo ślepej próby, mające na celu ocenę skuteczności nowego protokołu podawania 
płynów dożylnie zależnie od ciśnienia późnorozkurczowego w lewej komorze w pre-
wencji wywołanego kontrastem ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów poddawanych 
cewnikowaniu serca. W badaniu uczestniczyło 396 pacjentów w wieku ≥ 18 lat podda-
wanych cewnikowaniu serca z GFR ≤ 60 ml/min/1,73 m2 i z jednym lub większą licz-
bą czynników ryzyka, takich jak cukrzyca, wywiad niewydolności serca, nadciśnienie 
tętnicze lub wiek powyżej 75 lat. Uczestników losowo przydzielano do podawania pły-
nów zależnie od końcoworozkurczowego ciśnienia lewej komory lub do grupy kon-
trolnej otrzymującej płyny dożylnie według standardowych zasad. Pierwszorzędowym 
punktem końcowym było występowanie wywołanego kontrastem ostrego uszkodze-
nia nerek zdefiniowanego jako wzrost stężenia kreatyniny w surowicy o 25% lub o 0,5 
mg/dl od wartości wyjściowej. Personelu laboratoryjnego nie informowano, do jakiej 
grupy przydzielono pacjenta. W obu grupach podawano roztwór soli fizjologicznej 
w ilości 3 mg/kg przez godzinę przed cewnikowaniem serca. Następnie postępowano, 
jak nakazywał protokół randomizacji. Analiza zgodna z zamiarem leczenia. Wyniki 
oceniano po 30 dniach i 6 miesiącach. Ostre uszkodzenie nerek zależne od podawa-
nia kontrastu występowało rzadziej w grupie otrzymującej płyny zależnie od ciśnie-
nia końcoworozkurczowego w lewej komorze, odpowiednio 6,7% w tej grupie w po-
równaniu z 16,3% w grupie kontrolnej (p = 0,005). Leczenie nawadniające przerwano 
wcześniej u 3 pacjentów z każdej grupy ze względu na duszność. Autorzy wnioskują, 
że podawanie płynów zależnie od końcoworozkurczowego ciśnienia w lewej komorze 
wydaje się bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu ostremu uszkodzeniu nerek wywo-
łanemu kontrastem w grupie pacjentów poddawanych cewnikowaniu serca. 

POSEIDON
 (Prevention of Contrast Renal. Injury with Different Hydration Strategies)

Lancet 2014; 383(9931): 1814-23 [online: doi: 10.1016/S0140-6736(14)60689-9].
Haemodynamic-guided fluid administration for the prevention of contrast-induced acute kidney 

injury: the POSEIDON randomised controlled trial

Brar S.S., Aharonian V., Mansukhani P., Moore N., Shen A.Y., Jorgensen M., Dua A., Short L., Kane K.
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HEARTBEAT to randomizowane badanie kliniczne dotyczące korzyści z nocnej tleno-
terapii i stosowania CPAP (leczenie za pomocą aparatów CPAP polega na zastosowa-
niu ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych) u pacjentów obciążonych 
kardiologicznie. W badaniu uczestniczyli pacjenci z chorobą sercowo-naczyniową lub 
licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Wszystkich badano pod kątem 
obturacyjnego bezdechu sennego, opierając się na kwestionariuszu berlińskim i moni-
torując sen w warunkach domowych. Do badania ostatecznie kwalifikowano pacjen-
tów ze wskaźnikiem spłyconych oddechów/bezdechów (AHI, apnea/hypopnea index) 
od 15 do 50 epizodów na godzinę. Uczestników losowo przydzielano do grupy eduka-
cji dotyczącej snu i zdrowego trybu życia (grupa kontrolna) lub do grup otrzymujących 
oprócz edukacji CPAP albo nocną tlenoterapię. Ryzyko sercowo-naczyniowe oceniano 
na wstępie i po 12 tygodniach leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było 
średnie dobowe ciśnienie tętnicze. U 88% spośród 318 zrandomizowanych pacjentów 
oceniano ciśnienie w całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego (ABPM) przed ob-
serwacją i w jej trakcie. Po 12 tygodniach średnie dobowe ciśnienie tętnicze było niż-
sze w grupie leczonej CPAP niż w grupie kontrolnej (-2,4 mm; p = 0,04) i w grupie 
leczonej nocną tlenoterapią (-2,8 mm Hg; p = 0,02). Nie stwierdzono istotnych różnic 
w dobowym średnim ciśnieniu tętniczym między grupą kontrolną i grupą otrzymują-
cą tlen. Autorzy wnioskują, że w grupie pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową lub 
licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego leczenie obturacyjnego bezdechu 
sennego za pomocą CPAP powoduje istotny spadek ciśnienia tętniczego. Takich ko-
rzyści nie obserwuje się przy nocnej tlenoterapii. 
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HEARTBEAT
 (Heart Biomarker Evaluation in Apnea Treatment)

N. Engl. J. Med. 2014; 370(24): 2276-85 [online: doi: 10.1056/NEJMoa1306766].
CPAP versus oxygen in obstructive sleep apnea

Gottlieb D.J., Punjabi N.M., Mehra R., Patel S.R., Quan S.F., Babineau D.C., Tracy R.P.,  
Rueschman M., Blumenthal R.S., Lewis E.F., Bhatt D.L., Redline S.
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FOCUS to randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę wpływu stosowa-
nia skojarzenia lekowego w stałych dawkach na przestrzeganie zaleceń terapeutycz-
nych zgodnych ze wskazaniami medycyny opartej na faktach u pacjentów po prze-
bytym zawale serca. W fazie I badania FOCUS starano się wyjaśnić, jakie czynniki 
zaburzają przestrzeganie zaleceń terapeutycznych we wtórnej prewencji ostrego za-
wału serca. Dodatkowo 695 pacjentów z fazy I przydzielono losowo (w ramach II fazy 
badania) do grupy otrzymującej polypill, czyli złożonej tabletki składającej się z kwa-
su acetylosalicylowego, 40 mg simwastatyny oraz ramiprilu w dawkach 2,5, 5 oraz 10 
mg, w celu oceny korzyści z jego stosowania w porównaniu z 3 lekami podawanymi 
osobno. Badano przestrzeganie zaleceń, ciśnienie tętnicze oraz stężenie lipoprotein 
niskiej gęstości, czyli LDL, jak również bezpieczeństwo i tolerancję w ciągu 9 miesię-
cy obserwacji. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przestrzeganie zaleceń 
z ostatniej wizyty oceniane na podstawie kwestionariusza Morisky-Green oraz liczby 
zwróconych tabletek. W ramach I fazy badania FOCUS analizowano dane 2118 pa-
cjentów. Stwierdzono, że czynnikami ryzyka nieprzestrzegania zaleceń terapeutycz-
nych są: młodszy wiek, depresja, stosowanie wielu leków, gorsze ubezpieczenie zdro-
wotne. W II fazie, po 9 miesiącach obserwacji, stwierdzono poprawę przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych w grupie otrzymującej polypill w porównaniu z grupą kon-
trolną otrzymującą leki osobno; odpowiednio 50,8% vs 41% (p = 0,019) według analizy 
zgodnej z zamiarem leczenia oraz odpowiednio 65,7% vs 55,7% (p = 0,012) w analizie 
populacji zgodnie z protokołem. Nie stwierdzono różnic w wysokości skurczowego 
ciśnienia tętniczego i średniego stężenia cholesterolu LDL czy w występowaniu po-
ważnych incydentów lub zgonu. Analiza zebranych danych wykazała, że we wtórnej 
prewencji zawału serca młodszy wiek, depresja, złożony schemat terapeutyczny wiążą 
się z gorszym przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych. Stosowanie polypill zapew-
niało optymalne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

FOCUS
 (Fixed-dose Combination Drug for Secondary Cardiovascular Prevention)

J. Am. Coll. Cardiol. 2014; pii: S0735-1097(14)05941-5 [online: doi: 10.1016/j.jacc.2014.08.021]  
[epub ahead of print].

A polypill strategy to improve adherence: results from FOCUS (Fixed-dose Combination Drug  
for Secondary Cardiovascular Prevention) Project

Castellano J.M., Sanz G., Peñalvo J.L., Bansilal S., Fernández-Ortiz A., Alvarez L., Guzmán L.,  
Linares J.C., García F., D’ Aniello F., Arnáiz J.A., Varea S., Martínez F., Lorenzatti A., Imaz I.,  

Sánchez-Gómez L.M., Roncaglioni M.C., Baviera M., Smith S.C. Jr, Taubert K., Pocock S., Brotons C., 
Farkouh M.E., Fuster V.
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MASS III to jednoośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne, w którym porów-
nywano korzyści z operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) przy użyciu 
i bez użycia krążenia pozaustrojowego u 308 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową 
i zachowaną funkcją lewej komory. 155 pacjentów przydzielono do operacji pomosto-
wania aortalno-wieńcowego bez użycia pompy do krążenia zewnątrzustrojowego (off- 
-pump CABG), a 153 pacjentów – do operacji z użyciem pompy (on-pump CABG). 
58,3% badanych było w wieku 60 lat i więcej w momencie randomizacji (z czego u 90 
przeprowadzano operację na bijącym sercu, a u 86 – z wykorzystaniem pompy do 
krążenia zewnątrzustrojowego). Pierwszorzędowym krótkoterminowym punktem 
końcowym był złożony punkt obejmujący zawał serca, udar i śmiertelność całkowi-
tą w ciągu 30 dni od operacji lub przed wypisem. Pierwszorzędowym długotermino-
wym punktem końcowym był zgon w ciągu 5 lat, zawał serca niezakończony zgonem 
oraz dodatkowa rewaskularyzacja między 30. dniem a 5. rokiem od operacji. Anali-
za zebranych danych wykazała, że on-pump CABG wiązała się z wyższą częstością 
występowania 30-dniowego złożonego punktu końcowego w porównaniu z off-pump 
CABG (odpowiednio: 15,1% i 5,6%; p = 0,036). Niemniej w analizie wieloczynnikowej 
ten związek stracił istotność statystyczną (p = 0,05). Po 5 latach nie stwierdzono istot-
nych różnic w występowaniu złożonego punktu końcowego między dwiema strategia-
mi: odpowiednio 16,7% dla grupy, w której wykonywano operację na bijącym sercu, 
i 15,1% dla grupy operowanej z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego (p = 0,71). 
Autorzy wnioskują, że obie techniki leczenia wiązały się z podobnymi wynikami za-
równo w obserwacji krótkoterminowej, jak i odległej.  
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CORONARY to wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne mające na celu 
ocenę ryzyka ostrego uszkodzenia nerek w grupie pacjentów operowanych za pomo-
cą pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). W badaniu uczestniczyło 4752 pa-
cjentów poddanych pierwszej w życiu operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. 
Uczestników losowo przydzielano do operacji na bijącym sercu (off-pump) lub z uży-
ciem krążenia pozaustrojowego (on-pump). 2932 pacjentów włączono do badania do-
tyczącego funkcji nerek, w którym oceniano stężenia kreatyniny w surowicy w okresie 
pooperacyjnym i po roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym było ostre uszko-
dzenie nerek w ciągu 30 dni od operacji (≥ 50% spadek filtracji kłębuszkowej w porów-
naniu z poziomem w okresie przed randomizacją) oraz utrata funkcji nerek po roku 
(≥ 20% spadek filtracji kłębuszkowej w porównaniu z wartością sprzed randomiza-
cji). Analiza zebranych danych wykazała, że CABG bez użycia pompy do krążenia ze-
wnątrzustrojowego wiązała się z mniejszym ryzykiem ostrego uszkodzenia nerek niż 
operacja z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego (odpowiednio 17,5% vs 20,8%; 
p = 0,01). Natomiast w zakresie utraty funkcji nerek po roku nie było istotnej różnicy 
między dwiema grupami (odpowiednio 17,1% vs 15,3%; p = 0,23). Autorzy wnioskują, 
że w przypadku operacji CABG na bijącym sercu istnieje mniejsze ryzyko poopera-
cyjnego ostrego uszkodzenia nerek, nie udowodniono jednak, by miała ona wpływ na 
zachowanie czynności nerek w dłuższej perspektywie (czyli roku obserwacji). 
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