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$]$5,6723+$1(6UHWURVSHNWtYPHJ¿J\HOpVHVYL]VJiODWEDQV]iPRVDGDWIRUUiVIHOKDV]QiOiViYDOQDJ\V]iP~QRQYDOYXOiULVSLWYDU¿EULOOiFLyEDQV]HQYHGĘQHP.YLWDPLQDQWDJRQLVWDWtSXV~RUiOLVDQWLNRDJXOiQVWYDJ\ZDUIDULQWV]HGĘ
betegnél hasonlították össze a stroke/szisztémás embolizáció és a súlyos vérzés gyakoriságát. A DOAC-okkal és warfarinnal ez idáig végzett legnagyobb obszervációs vizsgálatban a stroke/SE alacsonyabb és a súlyos vérzés változó
gyakorisága igazolódott DOAC-ok alkalmazása mellett a warfarinhoz képest, további adatokat szolgáltatva a tromboembóliás és a vérzéses kockázatok közötti egyensúly mérlegeléséhez a terápiás döntéshozatalban.
.XOFVV]DYDN SLWYDU¿EULOOiFLyVWURNHSUHYHQFLySRVWPDUNHWDGDWEi]LVHOHP]pV

'LUHFWDQWLFRDJXODQWVLQWKHGDLO\SUDFWLFH5HVXOWVRIWKH$5,6723+$1(6VWXG\
The ARISTOPHANES retrospective observational study compared stroke / systemic embolization and severe bleeding in a large number of patients treated with direct, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants or warfarin using an
extentensive set of data sources. In the largest observational study to date with DOACs and warfarin, lower stroke / SE
DQGYDULDEOHEOHHGLQJUDWHVZHUHFRQ¿UPHGZLWK'2$&VFRPSDUHGWRZDUIDULQ7KHVHSURYLGHDGGLWLRQDOGDWDWREDOance the risk of thromboembolism and bleeding in therapeutic decision-making.
.H\ZRUGV DWULDO¿EULOODWLRQVWURNHSUHYHQWLRQSRVWPDUNHWGDWDEDVHDQDO\VLV

$ VWURNH pV D SHULIpULiV HPEROL]iFLy PHJHOĘ]pVH D
pitvarfibrilláló betegek kezelésében kiemelt prioritású
IHODGDW $ VWURNHUL]LNyW MHO]Ę UL]LNyIDNWRURN IHQQiOOiVD
esetén orális antikoaguláns-kezelés folytatása javasolt,
ami az embóliás események és a halálozás kockázaWiQDNFV|NNHQWpVpWHUHGPpQ\H]L$]HOVĘQHP.YLWDmin-antagonista, direkt orális antikoaguláns (DOAC) piacra kerülése óta több mint tíz év telt el. A DOAC-okkal
NDSFVRODWRVNOLQLNDLYL]VJiODWRNpVD]HJ\UHV]pOHVHGĘ
J\DNRUODWL WDSDV]WDODWRN HJ\pUWHOPĦHQ DOiWiPDV]WMiN
hogy ezek a szerek kifejezetten hatásos, megbízható
véralvadásgátlást biztosítanak. A véralvadási kaszkád
közvetlen gátlásán alapuló gyógyszerek mára már széles körben elfogadottak, a fejlett országokban, több
indikációban gyakorlatilag leváltották a K-vitamin-anWDJRQLVWiNDW .9$  6]HPEHQ D V]ĦN WHUiSLiV DEODN~

KVA-val a DOAC-ok alkalmazása néhány klinikai paUDPpWHUW ILJ\HOHPEH YHYĘ HJ\V]HUĦ GR]tUR]iVL SURWRNROORNNDO YpJH]KHWĘ pV QHP LJpQ\OL D] HOpUW KDWiV ODboratóriumi monitorozását, valamint az ennek alapján
W|UWpQĘ Gy]LVNRUUHNFLyNDW '2$&RN HVHWpEHQ NHYpVEpMHOHQWĘVHND.9$UDMHOOHP]ĘJ\DNRULJ\yJ\V]HUpV
élelmiszer-kölcsönhatások (1).
A hagyományos alvadásgátló-kezeléssel összevetve
több indikációs területen a DOAC-ok hatékonysága
hasonló, vagy meghaladja a KVA-val elért hatékonyságot. Ide tartozik a pulmonalis embólia (PE), mélyvénás
trombózis (DVT) kezelése és a szisztémás embolizáció
pVDVWURNHPHJHOĘ]pVHSLWYDUILEULOOiFLyEDQ 3) V]HQYHGĘEHWHJHNQpOYDODPLQWD'97PHJHOĘ]pVHQDJ\RUWRSpGLDLPĦWpWXWiQ
A pitvarfibrilláló betegek közt végzett nagy létszámú,

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
126

Cardiologia Hungarica

Komócsi: Direkt antikoagulánsok a gyakorlatban. Az ARISTOPHANES-vizsgálat eredményei

véletlen besorolású klinikai vizsgálatok során a warfarin kontrollcsoportban észlelthez képest mindegyik
DOAC-szer és dózis mellett csökkent az iszkémiás
események száma (2). A csökkenés mértéke azonban
NO|QE|]Ę YROW D] HJ\HV V]HUHN pV Gy]LVRN KDV]QiODta esetén. A DOAC-ok megváltoztatták a PF-ben az
antikoaguláció használatát, de hasonlóságaik mellett
számos különbség is jellemzi ezeket a gyógyszereket.
Ezek közé a különbségek közé tartoznak olyan farmakológiai eltérések, amelyek érintik a hatásmechanizmust, a felszívódás táplálkozástól való függését és a
YHVpQNHUHV]WOW|UWpQĘNLYiODV]WiVPpUWpNpW  
A biztonságosság tekintetében a forgalombahozatal
HOĘWWL ,,, Ii]LV~ YL]VJiODWRN HUHGPpQ\HL PpJ YHJ\Hsebb eredményeket mutattak. Általánosságban elmondható, hogy a DOAC-gyógyszerek mellett ritkábban jelentkezett életveszélyes és intracranialis vérzés.
Bizonyos esetekben azonban a gasztrointesztinális
vérzések száma magasabb volt (2).
A DOAC-szerek piacra kerülését megalapozó klinikai
YL]VJiODWRNV]iPRVNpUGpVUHQHPDGWDNPHJIHOHOĘYilaszt. Fontos hangsúlyozni, hogy a randomizált vizsgálatok hasonló összeállítási szerkezet követésével
kerültek kivitelezésre, de a bevont betegcsoport különE|]ĘVpJHL pV D YL]VJiODWRN N|]WL PyGV]HUWDQL NO|QEségek miatt a DOAC-ok közti összehasonlítást nem
WHV]LN OHKHWĘYp   (GGLJ H]HNQHN D KDWyDQ\DJRNQDN
közvetlen, véletlen besorolású vizsgálatból származó
összehasonlítása nem áll rendelkezésre. A vizsgálat
költségei és megvalósítási nehézségei miatt nem is várKDWyKRJ\LO\HQ|VV]HWpWHOĦUDQGRPL]iOWYL]VJiODWEHOiWKDWyLGĘQEHOOVHJtWHQLIRJMDDJ\yJ\V]HUYiODV]WiVW
A gyógyszerek hatékonyságának és biztonságosságának forgalomba kerülés utáni követését ezzel szemben
W|EEREV]HUYiFLyVYL]VJiODWLVFpOXOWĦ]WHNL(]HNiOWDlában egyetlen adatforrás felhasználásával értékelték a
DOAC-ok használata melletti adverz események gyakoriságát. Az obszervációs vizsgálatok további bizonyítékokat nyújtottak az DOAC-ok hatékonyságára, és
NLHJpV]tWYHDUDQGRPL]iOWYL]VJiODWRNDGDWDLWOHKHWĘYp
tették – még ha korlátos formában is – a gyógyszerek
PHJHJ\H]ĘN|UOPpQ\HNN|]|WWL|VV]HKDVRQOtWyHOHPzését. Az alkalmazott módszertanból adódó korlátok
pV D] DOFVRSRUWRN N|]|WWL WHOMHV N|UĦ pUWpNHOpV KLiQ\D
azonban csökkenti az ezekben a vizsgálatokban észleltek általánosíthatóságát.

ARISTOPHANES-vizsgálat
Az ARISTOPHANES-vizsgálat nagyszámú pitvarfibrillációs beteg között, több adatforrást felhasználva célozta meg a stroke/szisztémás embólia (SE) és a súlyos vérzés (major vérzés, MV) összehasonlítását a
nem K-vitamin-antagonista orális antikoagulánsok vagy
warfarin használata esetén (5).
A vizsgálat összeállítása retrospektív, obszervációs jel-

OHJĦ YROW $] DGDWJ\ĦMWpV VRUiQ D]RQ EHWHJHN DGDWDLW
V]ĦUWpN OH DNLN D QHP YDOYXODULV SLWYDUILEULOOiFLy PLDWW
szorultak antikoagulálásra, és az USA Medicare és
Medicaid központjai, valamint 4 amerikai kereskedelmi
J\yJ\V]HUHOpVL DGDWEi]LV DODSMiQ  MDQXiU MpWĘO
2015. szeptember 30-áig apixaban-, dabigatran-, rivaroxaban- vagy warfarinkezelést kezdtek. A vizsgált
adatbázisok évente több mint 180 millió kedvezményezett egészségügyi ellátását fedik le, ami az Egyesült Államok népességének 56%-át jelenti.
$] HJ\HV J\yJ\V]HUHNNHO YDOy NH]HOpV YDOyV]tQĦVpJpWHOHPH]WpNPDMGDNOLQLNDLMHOOHP]ĘNEĘODGyGyNO|QEVpJHNHW D] HJ\HV DGDWEi]LVRNEDQ YDOyV]tQĦVpJL
pontszám (propensity score, PS) alapú párosítással
egyensúlyozták ki. A PS kiszámításához a betegek demográfiai adatai, a Charlson Komorbiditási Index pontV]iPDNLLQGXOiVLYpU]pVpVDVWURNH6(HOĘ]PpQ\HN
a társbetegségek és a betegek által szedett egyéb
gyógyszerek is felhasználásra kerültek. A párosításokat adatbázisonként külön végezték el, majd az így kapott kohorszokat összevonták. Az így kialakított kezelési csoportok között Cox-modellek felhasználásával
végezték el a stroke/SE és az MV kockázatának kiértékelését.
$ YL]VJiODW DGDWDLW IHOGROJR]y N|]OHPpQ\EHQ HOĘV]|U
321 182 beteg adatait ismertették. A cikk megjelenését
N|YHWĘHQ pV]OHOWpN KRJ\ DEEDQ D] HUHGHWL DGDWIRUUiVRNN|]WV]HUHSHOĘ&060HGLFDUHDGDWDLQHPNHUOWHN
be. Ezért az eredeti közlemény adatait korrigálták, és
így 466 991 antikoagulált beteg adatai állnak rendelke]pVUH$Np]LUDWRWN|]OĘ6WURNHKRQODSMiQLVDNRUULJiOW
DGDWRNDWWDUWDOPD]yN|]OHPpQ\pUWKHWĘHOtJ\MHOHQ|V]szefoglalóban is ennek az adatait ismertetjük.

Eredmények
$EHWHJEĘODJ\yJ\V]HUHOpVDODSMiQNLDODNtWRWW
6 párosított csoportban elemezték a klinikai események
és a mortalitás alakulását. 100 977 apixaban-warfarin,
36 990 dabigatran-warfarin, 125 068 rivaroxaban-warfarin, 37 314 apixaban-dabigatran, 107 236 apixaban-rivaroxaban és 37 693 dabigatran-rivaroxaban betegpár
adatai kerültek kiértékelésre.
A warfarinhoz képest mindhárom DOAC-szer alkalma]iVD MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHWWH D VWURNH6( HOĘIRUGXOisát. A kockázati arány [HR] apixaban esetében 0,64;
95% CI: 0,58–0,70 iEUD  a dabigatran mellett HR:
0,82; 95% CI: 0,71–0,95 iEUD és a rivaroxaban esetén HR: 0,79; 95% CI: 0,73–0,85 iEUD volt.
Az összes DOAC-ok esetében alacsonyabb volt a vérzéses stroke gyakorisága, míg az apixabannal és a rivaroxaban kezeltek közt alacsonyabb iszkémiás stroke
HOĘIRUGXOiVWPXWDWWDNNLPLQWDZDUIDULQQDONH]HOWHNN|]W
A súlyos vérzések kockázata warfarinhoz képest az
apixabannal (HR: 0,60; 95% CI: 0,56–0,63)  iEUD 
és a dabigatrannal kezeltek közt (HR: 0,71; 95% CI:
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Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Végpont

Stroke/SE

Apixaban vs.
warfarin
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Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

697 (1,33) vs. 1299 (1,92)

0,64 (0,58–0,70)

Iszkémiás

553 (1,05) vs. 895 (1,32)

0,72 (0,65–0,81)

Vérzéses

126 (0,24) vs. 352 (0,52)

0,44 (0,36–0,54)

SE
Súlyos vérzés

24 (0,05) vs. 67 (0,10)

0,41 (0,26–0,66)

1902 (3,64) vs. 3770 (5,63)

0,60 (0,56–0,63)

GI vérzés

929 (1,77) vs. 1817 (2,69)

0,60 (0,55–0,65)

ICH

264 (0,50) vs. 588 (0,87)

0,56 (0,48–0,65)

Egyéb vérzés

814 (1,55) vs. 1599 (2,37)

0,60 (0,55–0,65)
0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

2

1. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél apixaban-warfarin összehasonlítás tekintetében

Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Dabigatran vs.
warfarin

Végpont

Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

Stroke/SE

333 (1,44) vs. 428 (1,74)

0,82 (0,71–0,95)

Iszkémiás

281 (1,21) vs. 297 (1,21)

0,99 (0,84–1,17)

Vérzéses

34 (0,15) vs. 113 (0,46)

0,32 (0,22–0,47)

SE

18 (0,08) vs. 23 (0,09)

0,83 (0,45–1,54)

Súlyos vérzés

832 (3,60) vs. 1229 (5,05)

0,71 (0,65–0,78)

GI vérzés

509 (2,20) vs. 590 (2,41)

0,91 (0,81–1,02)

84 (0,36) vs. 210 (0,85)

0,43 (0,33–0,55)

302 (1,30) vs. 501 (2,04)

0,63 (0,55–0,73)

ICH
Egyéb vérzés

0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

2

2. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél dabigatran-warfarin összehasonlítás tekintetében

Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Rivaroxaban vs.
warfarin

Végpont

Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

Stroke/SE

1203 (1,51) vs. 1593 (1,90)

0,79 (0,73–0,85)

Iszkémiás

889 (1,11) vs. 1096 (1,30)

0,85 (0,77–0,92)

Vérzéses

244 (0,31) vs. 437 (0,52)

0,59 (0,50–0,69)

77 (0,10) vs. (80 (0,09)

1,00 (0,73–0,37)

SE
Súlyos vérzés

4607 (5,83) vs. 4541 (5,45)

1,06 (1,02–1,10

GI vérzés

2608 (3,28) vs. 2198 (2,62)

1,24 (1,17–1,31)

ICH
Egyéb vérzés

452 (0,57) vs. 750 (0,89)

0,63 (0,56–0,71)

1922 (241) vs. 1854 (2,21)

1,08 (1,02–1,15)
0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

3. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél rivaroxaban-warfarin
összehasonlítás tekintetében
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0,65–0,58)  iEUD alacsonyabb volt. A rivaroxaban
esetében a warfarinhoz képest magasabb volt az MV
gyakorisága (HR: 1,06; 95% CI: 1,02–1,10)  iEUD 
Mindhárom DOAC alkalmazása alacsonyabb intracranialis vérzés kockázattal járt a warfarinhoz viszonyítva.
A gasztrointesztinális vérzés aránya alacsonyabb volt
apixaban (HR: 0,60; 95% CI: 0,55–0,65)  iEUD , és
magasabb rivaroxaban alkalmazása esetén (HR: 1,24;
95% CI: 1,17–1,31) iEUD a warfarinhoz képest.
Mind a stroke/SE és az MV-arány alacsonyabb volt az
apixabannal kezeltek közt a dabigatranhoz (stroke/SE:
HR: 0,72; 95% CI: 0,60–0,85; MV: HR 0,78; 95% CI:
0,70–0,87) iEUD és rivaroxabanhoz képest (stroke/
SE: HR 0,80; 95%; CI: 0,73–0,89; MV: HR, 0,55; 95%
CI: 0,53–0,59)  iEUD . A dabigatran alacsonyabb
vérzésarányt (HR, 0,71; 95% CI: 0,65–0,78) mutatott
DULYDUR[DEDQKR]NpSHVWKDVRQOyPpUWpNĦVWURNH6(
arány mellett (HR: 1,10; 95% CI: 0,95–1,23) iEUD .

Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Apixaban vs.
dabigatran

Végpont

A vizsgálat alcsoportelemzései a korosztályra, a nemre
és a CHA 2DS2-VASc-pontszámra, a HAS-BLED-pontszámra, a pangásos szívelégtelenségre, a koszorúér-betegségre, a perifériás artériás betegségre, a cukorbetegségre, a vesebetegségre és a korábbi stroke/
SE-re vonatkozó eredmények tekintetében általában
NRQ]LV]WHQVHN YROWDN D IĘEE HUHGPpQ\HNNHO .LHPHOHQGĘKRJ\DVWURNH6(NRFNi]DWFV|NNHQpVQDJ\ViJD
az apixabannal, szemben a warfarinnal, nagyobb volt
DQĘEHWHJHNN|]WYDODPLQWD]RNQiODNLNQpODNLLQGXOy
CHA 2DS2-VASc-pontszám magas volt.
A súlyos vérzések esetében szingnifikáns interakciót
észleltek a DOAC-warfarin összevetésekben a kor a
QHP pV D VWURNHUL]LNyW IHOPpUĘ &+$ 2DS2-VASc-pontszámmal. Ezekben az összevetésekben alacsonyabb
rizikóarány volt kimutatható a fiatalabb, a férfi és az alacsony CHA 2DS2-VASc-pontszámú betegek közt.
A vizsgálatba a Medicare keretében ellátást kapó be-

Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

Stroke/SE

215 (1,12) vs. 333 (1,43)

0,72 (0,60–0,85)

Iszkémiás

175 (0,91) vs. 280 (1,20)

0,69 (0,57–0,84)

Vérzéses

34 (0,18) vs. 35 (0,15)

1,09 (0,69–1,74)

7 (0,04) vs. 18 (0,08)

0,44 (0,18–1,06)

Súlyos vérzés

571 (2,98) vs. 832 (3,58)

0,78 (0,70–0,87)

GI vérzés

294 (1,53) vs. 508 (2,18)

0,66 (0,57–0,76)

77 (0,40) vs. 85 (0,36)

1,04 (0,76–1,42)

235 (1,22) vs. 302 (1,29)

0,88 (0,74–1,04)

SE

ICH
Egyéb vérzés

0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

2

4. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél apixaban-dabigatran
összehasonlítás tekintetében

Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Apixaban vs.
rivaroxaban

Végpont

Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

Stroke/SE

710 (1,28) vs. 1008 (1,47)

0,80 (0,73–0,89)

Iszkémiás

559 (1,01) vs. 749 (1,10)

0,85 (0,76–0,95)

Vérzéses

130 (0,23) vs. 206 (0,30)

0,73 (0,59–0,91)

26 (0,05) vs. 62 (0,09)

0,47 (0,29–0,74)

SE

1948 (3,52) vs. 3981 (5,88)

0,55 (0,53–0,59)

GI vérzés

Súlyos vérzés

952 (1,71) vs. 2239 (3,29)

0,48 (0,44–0,52)

ICH

272 (0,49) vs. 375 (0,55)

0,86 (0,73–1,00)

Egyéb vérzés

836 (1,50) vs. 1680 (2,46)

0,57 (0,52–0,61)
0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

5. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél apixaban-rivaroxaban
összehasonlítás tekintetében
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Összehasonlítás
(komparátor
vs. referencia)

Dabigatran vs.
rivaroxaban

Végpont
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Események száma
(incidenciaarány/
100 betegév)

HR (95% CI)

Stroke/SE

334 (1,42) vs. 309 (1,29)

1,10 (0,95–1,23)

Iszkémiás

281 (1,19) vs. 232 (0,97)

1,23 (1,04–1,47)

Vérzéses

35 (0,15) vs. 57 (0,24)

0,63 (0,41–0,96)

SE

18 (0,08) vs. 23 (0,10)

0,80 (0,43–1,48)

Súlyos vérzés

836 (3,57) vs. 1190 (5,02)

0,71 (0,65–0,78)

GI vérzés

510 (2,17) vs. 675 (2,84)

0,77 (0,68–0,86)

85 (0,36) vs. 115 (0,48)

0,75 (0,57–1,00)

304 (1,29) vs. 495 (2,08)

0,62 (0,54–0,72)

ICH
Egyéb vérzés

0

A komparátor
jobb

1

A referencia
jobb

2

6. ÁBRA. Hatékonyság és biztonságosság: stroke/SE és súlyos vérzés gyakorisága NVPF-betegeknél dabigatran-rivaroxaban
összehasonlítás tekintetében

WHJHNN|]W±DOFVRSRUWHOHP]pVIRUPiMiEDQ±OHKHWĘVpJ
nyílt a mortalitási adatok elemzésére is. Ennek során
alacsonyabb halálozási mutatókat észleltek az összes
DOAC esetében a warfarinnal összehasonlítva. Az apixabannal kezeltek halálozási aránya alacsonyabb volt,
mint a dabigatrannal és a rivaroxabannal kezelteké.

Megbeszélés
Összefoglalva, az ARISTOPHANES az eddigi legnagyobb retrospektív megfigyeléses vizsgálat, amely
a stroke/SE és az MV kockázatát vizsgálta a DO$&NH]HOpVW NH]GĘ 3)EHWHJHN N|UpEHQ $ WDQXOPiQ\
PHJHUĘVtWHWWH KRJ\ D] DSL[DEDQ D GDELJDWUDQ pV D
rivaroxaban csökkenti a stroke/SE-arányt a warfarinnal összehasonlítva. Emellett rámutatott, hogy a DOAC-okkal kapcsolatos biztonságossági eredmények jeOHQWĘVNO|QEVpJHNHWPXWDWQDN
Az ARISTOPHANES-vizsgálat eredményei fontos kieJpV]tWĘDGDWRNDWQ\~MWDQDNDNOLQLNDLYL]VJiODWRNHUHGményeinek értelmezéséhez. A gyógyszerek forgalomEDKR]DWDOiWPHJHOĘ]ĘUDQGRPL]iOWNOLQLNDLYL]VJiODWRN
mindegyik DOAC esetében bizonyították, hogy az
általuk biztosított antikoaguláns hatás stroke-prevenció és major vérzések tekintetében nem alacsonyabb
pUWpNĦ PLQW D ZDUIDULQp $] DSL[DEDQ pV D ZDUIDULQ
összehasonlításának eredményei hasonlóak voltak az
ARISTOTLE-vizsgálat eredményeihez, ahol az apixaban hatékonyabb volt a warfarinnál a stroke/SE megHOĘ]pVpEHQpVD]09NRFNi]DWiQDNFV|NNHQWpVpEHQ
A RE-LY-vizsgálatban a 150 mg dabigatran alacsonyabb stroke/SE-kockázattal és hasonló MV-kockázattal társult; az ARISTOPHANES-tanulmányban azt
WDSDV]WDOWiN KRJ\ D GDELJDWUDQ HVHWpEHQ MHOHQWĘVHQ
csökkent mind a stroke/SE, mind az MV kockázata. A
ROCKET-AF-vizsgálatban rivaroxaban mellett mind a
stroke/SE, mind az MV esetében noninferioritás iga-

zolódott; az ARISTOPHANES szignifikánsan alacsonyabb stroke/SE-kockázatot, viszont statisztikailag
szignifikánsan emelkedett vérzési kockázatot mutatott.
$] $5,6723+$1(6YL]VJiODW Q\LOYiQYDOy HUĘVVpJHL
mellett, amelyek a korábbi forgalomba hozatalt köveWĘ REV]HUYiFLyV YL]VJiODWRNNDO W|UWpQĘ |VV]HYHWpVEHQ
DMHOHQWĘVOpWV]iPEyOpVDYL]VJiODWLPHWRGLNDDODSRVságából adódnak, meg kell említenünk, hogy az mint
retrospektív obszervációs tanulmány számos korláttal
LV UHQGHONH]LN (OĘV]|U LV D WDQXOPiQ\ HJpV]VpJJ\L
ILQDQV]tUR]iVLDGDWRNYLVV]DPHQĘOHJHVDQDOt]LVpQDODSXO0LYHOH]HQDGDWRNJ\ĦMWpVpQHNFpOMDpVPyGV]HUH
QHPYHWKHWĘ|VV]HDNOLQLNDLYL]VJiODWRNKDVRQOyDGDtaival, ezért ilyen értelemben az analízis eredményeit
sem értékelhetjük a klinikai vizsgálatokkal egy szinten.
Statisztikai értelemben a kiértékelések csak bizonyos
faktorok kapcsolódását, asszociációját alkalmasak kimutatni, és nem alkalmasak okozati összefüggések
PHJKDWiUR]iViUD $ NRKRUV]RNDW NH]HOpVL YDOyV]tQĦségen alapuló párosítással illesztették, ami a vizsgált
SDUDPpWHUHNPHJIHOHOĘNLHJ\HQV~O\R]iViKR]YH]HWHWW
azonban ez a módszer nem váltja ki a valódi, véletlenV]HUĦEHVRUROiVWDUDQGRPL]iFLyW$36LOOHV]WpVVRUiQ
QHPWXGMXNNL]iUQLRO\DQIHQQPDUDGy]DYDUyWpQ\H]ĘN
létezését, amelyek nem kerülnek kiegyensúlyozásra,
de az eredményeket befolyásolhatták. A klinikai gyaNRUODWEDQDNO|QE|]Ę'2$&RNDWNDSyEHWHJHNV]LV]WHPDWLNXVDQHOWpUĘHNOHKHWQHNpVDPHQQ\LEHQH]HND
különbségek nem kerülnek észlelésre, ez a vizsgálati eredmények torzulásához vezethet. Ez a korlátozó
szempont különösen fontos azokban az összehasonlításokban, amelyek során az egyes DOAC-okat egymással vetik össze. Figyelembe véve ezeket a szempontokat, az obszervációs, és különösen a retrospektív
adatfeldolgozáson alapuló obszervációs vizsgálatok
VRUiQpV]OHOWHOWpUpVHNHOVĘVRUEDQIHOWpWHOH]pVHNJHQHUiOiViUDWHNLQWKHWĘNDONDOPDVQDN
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$ WDQXOPiQ\ HUHGPpQ\HL VHJtWKHWLN D] HOĘQ\|N pV D
kockázatokkal kapcsolatos párbeszédet az egészségügyi szolgáltatók, az egészségügyi személyzet és a pitYDUILEULOOiOyEHWHJHNN|]|WW(EEHQDVWURNHPHJHOĘ]pVsel kapcsolatos közös döntéshozatali folyamatban az
ARISTOPHANES-vizsgálat további adatokkal szolgál a
tromboembóliás és a vérzési kockázatok közötti egyensúly mérlegeléséhez.
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