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Levelezési cím:
'U$UDGL'iQLHOHPDLOGDQLHOBDUDGL#\DKRRFRP

Akut koURQiULDV]LQGUyPiQ $&6 iWHVHWWEHWHJHNN|UpEHQDUHFLGtYLV]NpPLiVHVHPpQ\HNNLYpGpVpUHDODSYHWĘIRQWRVViJ~D
NHWWĘVWURPERFLWDDJJUHJiFLyJiWOiVDPHO\VRUiQD]DV]SLULQPHOOpMHOOHP]ĘHQHJ\pYLJHJ\$'3UHFHSWRUJiWOyNRPELQiFLyMD
MDYDVROW $] HOpUKHWĘ $'3UHFHSWRUJiWOyN N|]O D] (XUySDL .DUGLROyJXV 7iUVDViJ DNWXiOLV V]DNPDL LUiQ\HOYHL $&6HQ iWHVHWWEHWHJHNQpOUXWLQV]HUĦHQDKDWpNRQ\DEEDJJUHJiFLyJiWOiVWOpWUHKR]ySUDVXJUHOYDJ\WLFDJUHORUDONDOPD]iViWSUHIHUiOMiN
FORSLGRJUHOFVDNDNNRUMDYDVROWKDD]HOĘEELHNNHOV]HPEHQNRQWUDLQGLNiFLyiOOIHQQYDJ\DKDWpNRQ\V]HUHNQHPHOpUKHWĘN
+D]iQNEDQ D SUDVXJUHO pV WLFDJUHORU UXWLQV]HUĦ DONDOPD]iViW D J\yJ\V]HUiUWiPRJDWiVL SURWRNROORN V]ĦNHEE PDJDVDEE
NRFNi]DW~FVRSRUWRNUDV]DEMiNGHDWiPRJDWiVLV]DEiO\R]iVD]HOP~OWpYHNEHQNHGYH]ĘHQYiOWR]RWWMHOHQWĘVHOĘUHOpSpVW
KR]YDPDJDVNRFNi]DW~EHWHJHNRSWLPiOLVDJJUHJiFLyJiWOyNH]HOpVpEHQ8J\DQDNNRUD¿QDQV]tUR]iVV]DEWDOHKHWĘVpJHNpV
D](6&V]DNPDL~WPXWDWyNN|]|WWIHV]OĘUpV]OHJHVHOOHQWpWHNEHQVRNV]RUQHPHJ\pUWHOPĦKRJ\DNLHPHOWDOFVRSRUWRNEDQ
milyen szakmai szempontok támasztják alá a javasolt aggregációgátló választást. Ezért a Magyar Kardiológusok TársaságáQDN7KURPERVLV0XQNDFVRSRUWMDD]DFpOWWĦ]WHNLKRJ\HJ\V]DNpUWĘLMDYDVODWNHUHWpQEHOO|VV]HIRJODOMDD]HJ\HVPDJDV
NRFNi]DW~$&6DOFVRSRUWRNEDQHOpUKHWĘDNWXiOLVUHOHYiQVWXGRPiQ\RVHUHGPpQ\HNHWpVH]HNEĘODQDSLNOLQLNDLUXWLQV]iPiUDKDV]QRVtWKDWyJ\DNRUODWLMDYDVODWRNDWIRJDOPD]PHJD]RSWLPiOLVDJJUHJiFLyJiWOyNH]HOpVUĘO
.XOFVV]DYDN trombocitaaggregáció-gátlás, magas kardiovaszkuláris kockázat, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor
$QWLSODWHOHWWUHDWPHQWRIKLJKULVNSDWLHQWVIROORZLQJDFXWHFRURQDU\V\QGURPHVWUHDWPHQWJXLGDQFHRIWKH:RU
NLQJ*URXSRQ7KURPERVLVRIWKH+XQJDULDQ6RFLHW\RI&DUGLRORJ\LPSOHPHQWLQJQDWLRQDOUHLPEXUVHPHQWSURWRFROV
Dual antiplatelet treatment, which generally involves the administration of acetyl-salicylic acid combined with an ADP-receptor blocker for one year, plays a fundamental role in preventing recurrent ischemic events among patients after acute coronary
syndromes (ACS). Current treatment guidelines of the European Society of Cardiology (ESC) prefer the routine administration
of the more potent antiplatelet agent prasugrel or ticagrelor from the available ADP-receptor blockers for patients after an acuWHFRURQDU\HYHQW&ORSLGRJUHOLVUHFRPPHQGHGRQO\LIWKHPRUHHႇHFWLYHGUXJVDUHFRQWUDLQGLFDWHGRUQRWDYDLODEOH+RZHYHU
routine use of prasugrel or ticagrelor in Hungary have been restricted by reimbursement protocols for certain high-risk patient
populations. The reimbursement regulations were favourably amended in recent years, which was a major step forward in the
RSWLPDODQWLSODWHOHWWUHDWPHQWRIWKHVHKLJKULVNSDWLHQWV+RZHYHUWKHFRQWUDGLFWLRQVEHWZHHQWKHQDWLRQDO¿QDQFLDOSURWRFROV
and the ESC professional guidelines often make it unclear which evidence the recommended antiplatelet therapy is based
on in high-risk patient subgroups. To address this uncertainty, the Working Group on Thrombosis of the Hungarian Society of
&DUGLRORJ\SUHSDUHGWKLVFRQVHQVXVUHFRPPHQGDWLRQWRUHYLHZWKHUHOHYDQWVFLHQWL¿FHYLGHQFHEHKLQGWKHDQWLSODWHOHWWUHDWment of selected high-risk populations of ACS and to provide guidance for routine clinical practice.
.H\ZRUGV antiplatelet therapy, high cardiovascular risk, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor

267

Aradi és munkatársai: Trombocitaaggregáció-gátlás akut koronária
szindrómán átesett betegek magas kockázatú alcsoportjaiban

Cardiologia Hungarica

Bevezetés

tek a prasugrel mellett támogatható kategóriák közé.
Legutóbb 2018 októberében jelent meg az ismételten
módosított támogatási szabályozás, amelyben a korábbi Eü70 24-es pontban a prasugrel mellett már a ticagUHORUWiPRJDWRWWUHQGHOpVpWLVOHKHWĘYpWHWWpN(PHOOHWWD
ticagrelor számára egy új, Eü70 30-as támogatási pontot is hirdettek olyan ACS-en átesett betegeknél, akik
krónikus veseelégtelenségben szenvednek (CrCl< 60
POPLQ %iUPLQGH]HND¿QDQV]tUR]yiOWDONLHPHOWPDgas kockázatú csoportok még továbbra sem teljesítik
WHOMHVVpJJHOD](6&V]DNPDLLUiQ\HOYHLWOpQ\HJHVEĘYtWpVpVQ\LWiVpUKHWĘWHWWHQDNRUiEELpYHNKH]NpSHVW
(]HQOHKHWĘVpJHNHOOHQpUHD0DJ\DU,QIDUNWXV5HJLV]ter adatai alapján nem változott lényegesen az új, hatékony ADP-receptor-gátlók térnyerése a hazai napi gyakorlatban: egy 2010–2016 közötti 57 214 beteg adatait
feldolgozó elemzés szerint ST-elevációs infarktusban
4,2%-os, míg nem ST-elevációs infarktusban 2,4%-os
volt a prasugrel alkalmazás aránya, ticagrelor nem volt
kimutatható (7). Egy 2015-ös elemzés szerint a prasugrel alkalmazása országos szinten továbbra is indokolhatatlanul alacsony szinten állt, a betegek 8,1%-ban
kapták a kórházi kezelés során (8). Mindezek az eredPpQ\HN IHOYHWLN DQQDN D OHKHWĘVpJpW KRJ\ D] HOP~OW
évtized restriktív szabályozása „kiölte” ezen terület guiGHOLQHV]HPOpOHWĦNH]HOpVpWpVPpJPHVV]HDUHVWULNWtY
szabályozás korlátjait sem használjuk ki a napi gyakorODWXQNEDQ0LYHOH]HNDKLiQ\RVViJRNG|QWĘHQKR]]ijárulhatnak a régiós átlaghoz képest rosszabb 1 éves
infarktustúléléshez (9), a Magyar Kardiológusok Társaságának Thrombosis Munkacsoportja úgy döntött,
KRJ\PHJNtVpUOL|VV]HIRJODOQLD]RNDWD]HOpUKHWĘWXGRPiQ\RVV]DNPDLEL]RQ\tWpNRNDWDPHO\HNDPDJ\DU¿nanszírozási szabályok által kiemelt magas kockázatú
betegcsoportok ACS utáni optimális aggregáció-gátló
kezelését, kiemelten a P2Y12-gátló választást meghaWiUR]]iN (]HN DODSMiQ D N|YHWNH]ĘNEHQ UpV]OHWHVHQ
HOHP]HWWPDJDVNRFNi]DW~DOFVRSRUWRNDN|YHWNH]ĘN
• diabetes mellitus,
• krónikus veseelégtelenség,
• clopidogrel nonreszponzió,
• stenttrombózis utáni állapot,
• stroke utáni állapot.

A vérlemezke-aktiváció és aggregáció folyamata alapYHWĘHQ IRQWRV D] DWHURWURPERWLNXV IRO\DPDWRN OpWUHjöttében: a plakkruptúra vagy erózió révén aktivált
YpUOHPH]NpN NLWDSDGQDN D VXEHQGRWKHOLDOLV WHUOHWEĘO
szabaddá váló ligandmolekulákhoz, aktiválódnak, aggregálódnak, és a párhuzamosan beinduló koagulációs
kaszkád fontos lépéseit kifordult felszínükön katalizálva
OpWUHKR]]iNDYHUĘpUWKURPEXVW  1HPYpOHWOHQKRJ\
a bekövetkezett trombotikus események kezelésében,
pVD]LVPpWHOWHVHPpQ\HNPHJHOĘ]pVpEHQQDJ\MHOHQWĘVpJĦ D NRPELQiOW YpUOHPH]NHJiWOiV   -HOHQ LVPHUHWHLQN V]HULQW D YpUOHPH]NHJiWOiV NpW IĘ EORNNRODQGy
útvonala közül az egyik a tromboxán-szintézist érinti,
hiszen az aszpirin a ciklooxigenáz-1 enzim irreverzibiOLVEpQtWiVDUpYpQJiWROMDDWURPER[iQNpS]ĘGpVW  $
hatékony vérlemezkegátláshoz akut koronária szindróma (ACS) esetén szükséges az ADP-mediálta aggregáció fékezése is, amelyet a P2Y12-receptort blokkoló
gyógyszerek hoznak létre (3). Az orális P2Y12-gátlók két
IĘFVDOiGEDVRUROKDWyND]LUUHYHU]LELOLV$'3UHFHSWRUJiWOiVWHOĘLGp]ĘWKLHQRS\ULGLQHNpVDUHYHU]LELOLVUHFHStorkötést létrehozó ticagrelor. A thienopyridinek közé
WDUWR]y FORSLGRJUHO KDWiVD N|]HSHV HUĘVVpJĦ ODVVDQ
NLDODNXOy MHOHQWĘV HJ\pQHN N|]|WWL YDULDELOLWiVVDO EtU
Ehhez képest a másik thienopyridin, a prasugrel gyorsabb, erélyesebb és egységesebb aggregációgátlást
HUHGPpQ\H]HOVĘVRUEDQKDWpNRQ\DEEDNWtYPHWDEROLWNpS]ĘGpVH UpYpQ PLQGNHWWHQ SURGUXJRN    $ WLFDJrelor nem prodrug, maga az aktív molekula felszívódva
HJ\EĘO NpSHV D 3<12-receptor bénítására, de a plazmakoncentráció-csökkenés hatására a receptorról képes leválni, és normál funkciójú vérlemezkéket hagy
maga után. Hasonlóan a prasugrelhez a ticagrelor is
erélyes, gyors, hatékony P2Y12-gátlást eredményez (3).
ACS esetén különösen lényeges a hatékony aggregáFLyJiWOiVDNOLQLNDLWDQXOPiQ\RNHJ\pUWHOPĦHQLJD]ROták a hatékonyabb és egységesebb P2Y12-receptorgátOyNHOĘQ\HLWD]LV]NpPLiVYpJSRQWRNFV|NNHQWpVpEHQD
clopidogrelhez képest (4, 5). Emiatt az Európai Kardiológus Társaság (ESC) irányelvei ACS miatt kezelt betegeknél a prasugrel vagy ticagrelor alkalmazását preferálják clopidogrelhez képest; clopidogrel csak akkor
javasolt, ha kontraindikáció áll fenn vagy a hatékonyabb
V]HUHNQHPHOpUKHWĘN  (]]HODV]DNPDLMDYDVODW- Diabéteszes betegek
WDO V]HPEHQ D KD]DL J\yJ\V]HU¿QDQV]tUR]iVL SURWR- .RQV]HQ]XVMDYDVODWRNIĞEEPHJiOODStWiVRN
koll csak válogatott esetekben támogatja a prasugrel $GLDEpWHV]MHOHQWĘVHQIRNR]]DDNXWNRURQiULDV]LQG
vagy ticagrelor alkalmazását, amely rendelet az elmúlt
UyPD XWiQ D YLVV]DWpUĘ WURPERWLNXV V]|YĘGPpQ\HN
években többször módosításra került. Míg 2011-ben
NRFNi]DWiWpVQ|YHOLD]|VV]PRUWDOLWiVW(]HQNHGYH
a rendeletben clopidogrel allergia vagy laboratóriumi]ĘWOHQKDWiVRNEDQG|QWĘV]HUHSHWMiWV]LNDNLWHUMHGW
lag igazolt clopidogrel nonreszponzió volt szükséges a
akcelerált ateroszklerózis mellett fennálló fokozott
SUDVXJUHORVWiPRJDWiVVDO ( W|UWpQĘUHQYpUOHPH]NHDNWLYLWiVpVDFV|NNHQWYpUOHPH]NHJiWOy
deléséhez ACS miatt PCI-n átesett betegeknél, addig
hatékonyság.
2015-ben a módosított rendelet alapján a clopidogrel $ GLDEpWHVV]HO EtUy EHWHJHNQpO D SUDVXJUHO pV WL
allergiás vagy nonreszponder betegek mellett a diabéFDJUHORUDONDOPD]iVDMHOHQWĘVHQFV|NNHQWLDNDUGLR
teszes és stenttrombózison átesett betegek is felkerülYDV]NXOiULV KDOiO PLRNDUGLiOLV LQIDUNWXV pV VWURNH
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NRFNi]DWiWPtJDYpU]pVHVNRFNi]DWDKDWpNRQ\DEE
DJJUHJiFLyJiWOiVHOOHQpUHMHOHQWĘVHQQHPIRNR]yGLN
Emiatt ebben a betegcsoportban kontraindikáció hiá
Q\iEDQPLQGHQEHWHJQpODSUDVXJUHOYDJ\WLFDJUHORU
preferált clopidogrellel szemben.
Vizsgálati háttér
Ismert, hogy a diabétesz (DM) megléte hasonló mértékben rontja a kardiovaszkuláris kimenetelt, mint egy
korábban átvészelt szívinfarktus (10). Ezt a régebben
felismert összefüggést támasztja alá két friss publikáció is: a THEMIS-vizsgálatban még szív- és érrendszeri eseményt el nem szenvedett DM-betegeknél az
aszpirin monoterápia mellett hasonló és lineárisan nöYHNYĘNDUGLRYDV]NXOiULVNRFNi]DWOiWV]RWWPLQWKDVRQOy
terápia mellett a PEGASUS-vizsgálat szívinfarktuson
átesett betegeinél (11–13). A rosszabb klinikai kimeneWHOpUWDGLDEpWHV]UHMHOOHP]ĘGLႇ~]DNLiUDPOiVLSiO\iW
LVpULQWĘOHJW|EEV]|UW|EEiJUHQGV]HULPHV]HVV]ĦNOHWHN IRUPiMiEDQ PHJMHOHQĘ PDOLJQXV DWHURV]NOHUy]LV
a fokozott vérlemezke-aktivitás, az akcelerált gyulladás és protrombotikus alvadási státusz egyaránt feleOĘV$]LQ]XOLQUDV]RUXOyGLDEpWHV]HVEHWHJHNUHPLQGH]
hatványozottan igaz, és a kockázat a DM fennállásának idejével összhangban fokozódik. Ismert, hogy számos mechanizmus révén a DM-betegeknél fokozódik
a vérlemezke-aktiváció és -aggregáció, gyorsul a napi
vérlemezke-körforgás (14). $QJLROLOOR pV PXQNDFVR
portja több lényeges tanulmányban bemutatta, hogy a
'0EHWHJHNQpODFORSLGRJUHOKDWpNRQ\ViJDMHOHQWĘVHQ
csökkent a non-DM-betegekhez képest (15, 16). A fokozott vérlemezke-aktiváció mellett ennek hátterében
részben a clopidogrel sokkal rosszabb hepatikus átalakulása igazolódott, ugyanis a cukorbetegekben keveVHEE DNWtY PHWDEROLW NpS]ĘGLN (]HQ KDWiVRN UpYpQ D
FORSLGRJUHONH]HOW'0EHWHJHNEHQMHOHQWĘVHQIRNR]yGLN
a magas trombocitareaktivitás (HPR) aránya, amely
D WURPERWLNXV V]|YĘGPpQ\HN LVPHUW UL]LNyIDNWRUD $
clopidogrelhez képest DM esetén mind a prasugrel,
mind a ticagrelor fokozza a vérlemezkeaggregáció-gátlás hatékonyságát és egységességét, csökkentik a maJDV WURPERFLWDUHDNWLYLWiV HOĘIRUGXOiViW (]HQ IDUPDNRGLQiPLiV HOĘQ\|NHW HJ\pUWHOPĦHQ YLVV]DWNU|]LN D
nagy esetszámú randomizált klinikai tanulmányok.
A prasugrel hatékonyágát és biztonságosságát ACS
miatt PCI-n átesett DM-betegeknél a TRITON TIMI38
randomizált vizsgálatban elemezték a clopidogrelhez
NpSHVW  $EHWHJEĘOQiO  V]HUHSHOW
az anamnézisben diabétesz, negyedük inzulinkezelést
is kapott. A diabétesz jelenléte a vizsgálatban jelenWĘVHQ IRNR]WD D NDUGLRYDV]NXOiULV KDOiOR]iV LQIDUNWXV
pV VWHQWWURPEy]LV HOĘIRUGXOiViW S  HUĘV WUHQG
(p=0,08) volt a major vérzéses kockázat emelkedésére is diabétesz esetén. A diabéteszes alcsoportban a
SUDVXJUHO D FORSLGRJUHOKH] NpSHVW V]LJQL¿NiQV MHOHQWĘVHOĘQ\WKR]RWWDNDUGLRYDV]NXOiULVKDOiOPLRNDUGLiOLV
infarktus és stroke vonatkozásában (HR: 0,70; 95%CI:

A
Diabétesz az anamnézisben (n=3146)

(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
nem CABG major
vérzés (TIMI)
(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
nem CABG major
vérzés (TIMI)

Nincs diabétesz az anamnézisben (n=10 462)

0,5

1

2

3UDVXJUHONHGYH]ĘEE &ORSLGRJUHONHGYH]ĘEE

B
Diabétesz az anamnézisben (n=4662)

(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
Major vérzés

Nincs diabétesz az anamnézisben (n=13 951)
(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
Major vérzés

0,5

1

2

7LFDJUHORUNHGYH]ĘEE &ORSLGRJUHONHGYH]ĘEE

1. ÁBRA. A diabétesz jelentősége a trombotikus és vérzéses
szövődmények rizikójára ACS-en átesett betegeknél.
Az ábra A-jelű része a prasugrel hatékonyságát és biztonságosságát mutatja a clopidogrelhez képest, míg a B-jelű rész
a ticagrelort veti össze a clopidogrellel (CV: kardiovaszkuláris, MI: miokardiális infarktus)

0,58–0,85 p<0,001) (iEUD), amely 30%-os relatív rizikócsökkenés a nem diabéteszes beteghez képest
 V]HUHVUHODWtYHOĘQ\WPXWDWRWW$]LQ]XOLQQDONHzelt diabéteszes betegeknél ez a relatív rizikócsökkeQpVPpJMHOHQWĘVHEEYROW LQ]XOLQYVQHPLQzulin). Ugyanakkor a diabéteszes alcsoportban a major
YpU]pVHV V]|YĘGPpQ\HN HOĘIRUGXOiVD QHP IRNR]yGRWW
a clopidogrelhez képest (HR: 1,06; 95% CI: 0,66–1,69
p=0,81) iEUD .
A PLATO-vizsgálatban ACS miatt bármely módon kezelt
betegeken hasonlították össze a ticagrelor és a clopidogrel hatékonyságát a diabétesz jelenléte és a HBA1c-értékek függvényében (5, 17). Az anamnézis alapján diabéteszes betegeknél hasonlóan hatékony volt a ticagrelor
a clopidogrelhez képest, mint a nem diabéteszes betegeknél, a relatív rizikócsökkenés mértéke a diabéteszes és nem diabéteszes csoportban konzisztens volt
iEUD . Ugyanakkor abban az esetben, ha a betegcsoportot a bevonási HBA1c alapján felosztották 6% alatti és
feletti alcsoportra, a ticagrelor a 6% feletti alcsoportban
GLDEpWHV]SUHGLDEpWHV]  OpQ\HJHVHQ QDJ\REE HOĘQ\W
demonstrált a kardiovaszkuláris halál, infarktus, stroke
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összetett végpontjában (HR: 0,80; 95% CI: 0,70–0,91),
mint a 6% alatti betegek (HR: 0,93; 95% CI: 0,79–1,09).
A vérzéses végpont tekintetében a diabétesz jelenléte
nem befolyásolta a ticagrelor biztonságosságát, nem
YROWV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJD]HOVĘGOHJHVEL]WRQViJRVsági végpontban a ticagrelor és clopidogrel között (HR:
0,95; 95% CI: 0,81–1,12) iEUD .
Bár nem ACS-en átesett betegpopulációt vizsgált, a
ticagrelor hatékonyságáról és biztonságosságáról diabéteszben új információkat hozott a THEMIS randomizált vizsgálat (11). A vizsgálatba igazolt koronáriabetegséggel bíró PCI-n, illetve CABG-n átesett vagy
MHOHQWĘV UH]LGXiOLV NRURQiULDV]ĦNOHWWHO EtUy  pY IHletti diabéteszes betegeket vontak be, akiknél korábbi kardiovaszkuláris esemény nem volt. Az aszpirin
monoterápiához képest az aszpirin plusz 2×60 mg-os
WLFDJUHORU VWUDWpJLD MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWHWWH D NDUGLRvaszkuláris halál, infarktus vagy stroke végpontját (HR:
0,90; 95% CI: 0,81–0,99), különösen, ha a beteg a
PCI-n átesett csoportba tartozott. Ezek az eredmények
HUĘVtWLNDWLFDJUHORUDONDOPD]iViQDNHVHWOHJHVHOĘQ\HLW
a diabéteszesek között, bár a stabil koronáriabetegeknél a vérzéses kockázat pontos felmérése szükséges,
mert a hatékonyabb aggregációgátlás növelte a vérzéVHVHVHPpQ\HNHOĘIRUGXOiViW 7,0,PDMRUpVPLQRUYpUzés: HR: 2,49; 95% CI: 2,02–3,07 p<0,001).

Krónikus veseelégtelenséggel bíró betegek
.RQV]HQ]XVMDYDVODWRNIĞEEPHJiOODStWiVRN
$NUyQLNXVYHVHHOpJWHOHQVpJPLQGDYpU]pVHVNRFNi
]DWPLQGD]LV]NpPLiVUL]LNyMHOHQWĘVQ|YHNHGpVpYHO
MiU DPHO\QHN KiWWHUpEHQ D NRDJXOiFLyV UHQGV]HU D
YpUOHPH]NHDNWLYiFLy |VV]HWHWW J\DNUDQ HOOHQWpWHV
YiOWR]iVDLpVDJ\yJ\V]HUKDWyDQ\DJRNIDUPDNRNLQH
WLNiMiQDN YiOWR]iVDL iOOQDN DPHO\HN D] RSWLPiOLV
DQWLWURPERWLNXV WHUiSLD PHJYiODV]WiViW MHOHQWĘVHQ
QHKH]tWLN (] D] HJ\LN DODSMD DQQDN KRJ\ D YHVH
HOpJWHOHQEHWHJHNQpOD]HYLGHQFLDDODS~J\yJ\V]HUHV
kezelés aránya lényegesen rosszabb, mint a normál
YHVHIXQNFLyM~EHWHJHNQpO
.UyQLNXVYHVHHOpJWHOHQ &U&OPOPLQ DNXWNR
ronária szindrómán átesett betegeknél ticagrelor
NH]HOpV SUHIHUiOW FORSLGRJUHOOHO V]HPEHQ HJ\ pYLJ
mert ebben a betegcsoportban a ticagrelor terápia
DEV]RO~WHOĘQ\HD]LV]NpPLiVHVHPpQ\HNPHJHOĘ]p
VpEHQOpQ\HJHVHQQDJ\REEPLQWDQHPYHVHHOpJWH
OHQEHWHJHNQpOPtJDYpU]pVHVUL]LNyQHPIRNR]yGLN
$SUDVXJUHOKDWpNRQ\ViJDpVEL]WRQViJRVViJDQHP
YiOWR]LNDYHVHHOpJWHOHQVpJIJJYpQ\pEHQ
9L]VJiODWLKiWWpU
$NUyQLNXVYHVHHOpJWHOHQVpJMHOHQWĘVHQIRNR]]DDV]tY
és érrendszeri betegségek kockázatát a hagyományos
UL]LNyIDNWRURNMHOHQOpWpWĘOIJJHWOHQO  $YHVHIXQNFLy
URPOiVDHJ\pUWHOPĦHQMHO]LDSiUKX]DPRVDQHPHONHGĘ
kardiovaszkuláris halálozás rizikóját, de az albuminu-

ULD URPOiVD D *)5pUWpNWĘO IJJHWOHQO LV NDUGLRYDV]NXOiULV UL]LNyIDNWRUQDN WHNLQWHQGĘ 0LQGH]HN DODSMiQ D]
ESC prevenciós ajánlása a súlyos veseelégtelenségben
V]HQYHGĘEHWHJHNHW *)5POPLQP2) az igen
magas kockázatú, míg a középsúlyos veseelégtelen
betegeket (GFR: 30–59 ml/min/1,73 m2) a magas kockázatú csoportba sorolja (19). Akut koronária szindrómás betegek teljes spektrumában már az enyhe vagy
N|]pSV~O\RV YHVHHOpJWHOHQVpJ LV MHOHQWĘVHQ IRNR]]D D
miokardiális infarktus vagy a halálozás gyakoriságát. A
fokozott eseménygyakoriság mechanizmusa nem teljesen tisztázott, az akcelerált érelmeszesedés, az oxidatív stressz, gyulladásos folyamatok, valamint a fokozott
trombocitareaktivitás mind szerepet játszhat benne. Az
iszkémiás események magasabb rizikója mellett ismert
a veseelégtelen betegek magasabb a vérzéses kockázata is (20). Ebben az összetett, egyaránt fokozott vérzéses és iszkémiás rizikóval bíró állapotban gyakran
HJ\PiVWHUĘVtWĘPiVNRUHJ\PiVVDOHOOHQWpWHVKDWiVRN
kerülnek érvényre, amelyek a koagulációs kaszkád és a
YpUOHPH]NHDNWLYiFLyNO|QE|]ĘSRQWMDLWpULQWLN(]OHKHW
az egyik oka annak, hogy a magas vérzéses és iszkémiás rizikótól tartva a normál vesefunkciójú betegekhez
képest a krónikus veseelégtelen egyének lényegesen kisebb arányban részesülnek evidenciaalapú kezelésben.
A PLATO-vizsgálat a ticagrelor hatékonyságát és biztonságosságát hasonlította össze a clopidogrellel
szemben 18 624 akut koronária szindróma miatt kezelt
betegnél (5). A randomizációkor 15 202 beteg esetében
volt ismert a vesefunkció, 3237 (21%) esetben krónikus
veseelégtelenség (GFR <60 ml/perc) állt fenn. A ticagUHORU D FORSLGRJUHOKH] NpSHVW V]LJQL¿NiQV PpUWpNEHQ
(HR: 0,77; 95% CI: 0,65–0,90)  iEUD csökkentette
a primer iszkémiás végpont gyakoriságát, úgy, hogy az
DEV]RO~WUL]LNyFV|NNHQpVOpQ\HJHVHQQDJ\REEPpUWpNĦ
volt, mint a normális vesefunkciójú betegek között (4,1%
vs. 1,0%). A krónikus vesebeteg-csoportban a ticagrelor
V]LJQL¿NiQVDQFV|NNHQWHWWHD]|VV]KDOiOR]iVWLV$IHQWLNHGYH]ĘHUHGPpQ\HN~J\V]OHWWHNPHJKRJ\DNpW
FVRSRUWN|]|WWQHPYROWV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJDPDMRU
vérzéseket, a fatális vérzéseket, valamint a non-CABG
YpU]pVHNHW LOOHWĘHQ  iEUD (21). A fenti eredményeket támogatja az az alcsoport-elemzés is, amelyben
a veseelégtelenséggel gyakran társuló, a kockázatot
WRYiEE IRNR]y NOLQLNDL WpQ\H]Ę D GLDEpWHV] KDWiViW
vizsgálták (17). A PLATO-vizsgálatba bevont akut koronária szindrómás betegeket a diabétesz és krónikus
veseelégtelenség jelenléte alapján alcsoportokra oszWRWWiN (J\pUWHOPĦ YROW KRJ\ EiUPHO\LN DOFVRSRUWRW LV
YL]VJiOWiNDWLFDJUHORUNHGYH]ĘKDWiVDDFORSLGRJUHOOHO
V]HPEHQPHJPDUDGGHDOHJQDJ\REEPpUWpNĦDEV]Rlút rizikócsökkenés a primer összetett kardiovaszkuláULVYpJSRQWRWLOOHWĘHQDGLDEpWHV]HVYHVHEHWHJHNFVRportjában nyilvánult meg. Különösen fontos tény az is,
hogy ugyan mind a diabetes mellitus mind a krónikus
YHVHEHWHJHVpJDYpU]pVYHV]pO\WLVV]iPRWWHYĘHQPHJemeli, a diabéteszes vesebetegek csoportjában nem
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A
Clearence <60 ml/min (n=1490)

(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
nem CABG major
vérzés (TIMI)

na
Clearence ³60 ml/min (n=11 890)

(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)
nem CABG major
vérzés (TIMI)

na

0,5

1

2

3UDVXJUHONHGYH]ĘEE &ORSLGRJUHONHGYH]ĘEE

D]W D ¿QDQV]tUR]yL KR]]iiOOiVW KRJ\ D] ( DV
SRQWpUWHOPpEHQDPOPLQFOHDUHQFHĦ$&6HQiWesett betegek támogatott módon ticagrelor kezelésben
részesülhessenek.
.LHPHOHQGĘKRJ\D](hSRQWNUHDWLQLQFOHDUHQFHEHQ
(Cockroft–Gault-formulával számított) adja meg a krónikus veseelégtelenség határát, míg a legtöbb labor
MDRD vagy CKD-EPI alapján számított eGFR-eredPpQ\WWQWHWIHOOHOHWHLQ$¿QDQV]tUR]iVLMDYDVODWWHOMHVtWpVpKH] H]pUW IRQWRV ¿J\HOHPEH YHQQL D] HVHWOHJHV
különbségeket, és a betegeknél akár újrakalkulálni a
vesefunkció értékét az automatikus laborlelet mellett a
NUHDWLQLQFOHDUHQFHQHNPHJIHOHOĘHQ

B
(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
MI, stroke)

Clearence <60 ml/min (n=3237)

Clopidogrel nonreszponder betegek

.RQV]HQ]XVMDYDVODWRNIĞEEPHJiOODStWiVRN
$&6 HVHWpQ FORSLGRJUHO NH]HOpV PHOOHWW WURPERFLWD
Major vérzés
IXQNFLyV WHV]WWHO D]RQRVtWRWW PDJDV WURPERFLWDUH
DNWLYLWiVVDO +35  EtUy YDJ\ JHQHWLNDL WHV]W DODSMiQ
Clearence ³60 ml/min (n=11 965)
IXQNFLyYHV]WĘ PXWiFLyW KRUGR]y &<3&   QRQ
(OVĘGOHJHVYpJSRQW
(CV halálozás,
reszponder betegeknél kontraindikáció hiányában
MI, stroke)
IHOWpWOHQOSUDVXJUHOYDJ\WLFDJUHORUWHUiSLiUDW|UWpQĘ
Major vérzés
iWYiOWiVMDYDVROWPHUWH]HNQpODEHWHJHNQpODFORSL
GRJUHOPHOOHWWMHOHQWĘVHQIRNR]RWWDWURPERLV]NpPLiV
események kockázata.
0,5
1
2

$&6 HVHWpQ FORSLGRJUHO NH]HOpV PHOOHWW WURPERFL
7LFDJUHORUNHGYH]ĘEE &ORSLGRJUHONHGYH]ĘEE
WDIXQNFLyV WHV]W DODSMiQ QRUPiO WURPERFLWDUHDNWLYL
WiVVDO QRQ+35  EtUy YDJ\ JHQHWLNDL WHV]W DODSMiQ
2. ÁBRA. A krónikus vesebetegség hatása az akut koronária
IXQNFLyYHV]WĘPXWiFLyWQHPKRUGR]y &<3&   
szindróma miatt intervencionális kezelésre került betegek
EHWHJHNQpO HJ\pE PDJDV UL]LNyM~ NOLQLNDL WpQ\H]Ę
közt alkalmazott prasugrel, ticagrelor vagy clopidogrel
klinikai eredményeire. Az adatok a TRITON-TIMI 38 vizsQpONO GLDEpWHV]NUyQLNXVYHVHHOpJWHOHQVpJVWHQW
gálatban (A) és a PLATO-vizsgálatban (B) 60 ml/min alatti
WURPEy]LV XWiQL iOODSRW WHFKQLNDL YDJ\ DQDWyPLDL
és feletti clearance-ű betegek bontásában mutatják be az
RNRNEyOV]XERSWLPiOLVHUHGPpQ\Ħ3&, DFORSLGRJUHO
ADP-gátló kezelés hatékonyságát. (MI: miokardiális infarkNH]HOpVIHQQWDUWKDWyPHUWDYiUKDWyWURPERLV]NpPL
tus, CABG: koronária bypass műtét, CV: kardiovaszkuláris,
ás események kockázata alacsony.
na: nincs elérhető adat a TRITON TIMI38-vizsgálatból)
$&6 PLDWW SUDVXJUHOOHO YDJ\ WLFDJUHORUUDO NH]HOW EH
WHJHNQpO KD D NH]HOpV VRUiQ YpU]pVHV HVHPpQ\
PHOOpNKDWiV YDJ\ D NH]HOpV IRO\WDWiViW DNDGiO\R]y
YROWV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJDWLFDJUHORUpVDFORSLGRJUHO
WpQ\H]Ę OpS IHO SO J\yJ\V]HUNLYiOWiVW DNDGiO\R]y
csoport között a major vérzések tekintetében.
DQ\DJL QHKp]VpJ  D FORSLGRJUHOUH W|UWpQĘ YLVV]D
A prasugrel és clopidogrel hatékonyságát és biztonsáYiOWiV GHHV]NDOiFLy  HOIRJDGKDWy KD D EHWHJ IXQN
gosságát a TRITON TIMI38-vizsgálatban elemezték
FLyYHV]WĘ PXWiFLyW QHP KRUGR] &<3&   YDJ\
(4). A veseelégtelenséggel bíró (11%) betegcsoportban
D FORSLGRJUHOUH YDOy iWYiOWiV XWiQ  QDSSDO YpJ]HWW
D FORSLGRJUHOKH] NpSHVW QHP LJD]ROyGRWW MHOHQWĘVHEE
DJJUHJiFLyVWHV]WDODSMiQPHJIHOHOĘDJJUHJiFLyJiW
NOLQLNDLHOĘQ\DQHPYHVHEHWHJHNKH]NpSHVWQHPYROW
V]LJQL¿NiQV NO|QEVpJ D FORSLGRJUHOKH] NpSHVW D NDUlás igazolható.
diovaszkuláris halál, infarktus, stroke vonatkozásában $EEDQ D] HVHWEHQ KD D YLVV]DYiOWiV QHP V]RFLiOLV
(HR: 0,86; 95%CI: 0,67–1,1)  iEUD és az abszolút
LQGRN~ SOYpU]pV pVDFORSLGRJUHOPHOOHWWQRQUHV]
rizikócsökkenés sem tért el lényegesen egymástól a
SRQ]LyLJD]ROyGLNYDJ\DEHWHJLVPHUWHQIXQNFLyYHV]
veseelégtelen és normál vesefunkciójú csoportokWĘPXWiFLyWKRUGR] &<3&  SUDVXJUHOYDJ\WL
ban. 2,4% vs. 2,1%. Hasonló eredményeket észleltek
cagrelor alkalmazása megfontolandó az aszpirin
a prasugrel és clopidogrel összevetésével nem invazív
terápia nélkül.
módon kezelt ACS-en átesett betegeknél a TRILOGY
$&6YL]VJiODWEDQLVDYHVHHOpJWHOHQFVRSRUWV]LJQL¿- 9L]VJiODWLKiWWpU
NiQVHOĘQ\HQpONO  0LQGH]HND]HUHGPpQ\HN $FORSLGRJUHOYpUOHPH]NHJiWOyKDWiVDMHOHQWĘVHJ\pQHN
ACS-en átesett veseelégtelen betegeknél a ticagrelor N|]|WWLYDULDELOLWiVWPXWDWXJ\DQD]RQ¿[Gy]LV~J\yJ\HOĘQ\pW HUĘVtWLN D SUDVXJUHOOHO V]HPEHQ pV YDOLGiOMiN V]HUKDWiViUDDEHWHJHNHJ\UpV]pQpO DPpUĘPyGV]HU271
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Kontrollcsoport
(n=1306)
ACS miatt
PCI-n átesett
biomarkerpozitív betegek (n=2610)

14 nap prasugrel
R*

*1:1 randomizáció a kórházi
HOERFViWiVHOĘWW

TAG-mérés alapján
monitorozott csoport
(n=1304)
7 nap
7 nap
prasugrel clopidogrel

kapjanak úgy, hogy ha az átváltás az ACS korai fázisában (<1 hónap) történik, akkor ahhoz a prasugrel (60
PJ YDJ\WLFDJUHORU PJ WHOtWĘGy]LViWKDV]QiOMXN
(2). Újabb klinikai vizsgálatok (TROPICAL ACS,
5(&/26($&6 PHJHUĘVtWHWWpNKRJ\DWURPERFLWDfunkciós teszt alapján HPR-rel bíró clopidogrelkezelt
betegeket prasugrelre váltva az iszkémiás események
kockázata csökkenhet, elérheti a non-HPR-betegek
szintjét (29, 30). Ezek az eredmények cáfolják azt a korábbi feltételezést, hogy a HPR nem befolyásolható rizikómarker.
Fontos dilemma ugyanakkor, hogy a trombocitafunkció-mérés alapján clopidogrel mellett jó vérlemezkegátlással bíró, non-HPR-betegeknél ACS esetén folytatható-e a clopidogrel. Bár az ESC szakmai útmutatója
szerint csak azon ACS-es betegeknél javasolt a clopidogrel, akiknél a prasugrel vagy ticagrelor nem elérheWĘDPDJ\DUJ\yJ\V]HUWiPRJDWiVLV]DEiO\R]iVDODSMiQ
a clopidogrel mellett jó aggregációgátlással bíró, nem
diabéteszes, veseelégtelen vagy stenttrombózis utáni
betegeknél prasugrel vagy ticagrelor támogatott módon
QHPUHQGHOKHWĘQHPHOpUKHWĘ  1RQ+35EHWHJHNnél a clopidogrel alkalmazása mellett érvelve fontos
kiemelni a TROPICAL ACS klinikai vizsgálat eredményeit (29). A vizsgálatban 2610 beteget randomizáltak
trombocitafunkciós mérés alapján irányított vérlemezNHJiWOyNH]HOpVUHYDJ\UXWLQV]HUĦHQDONDOPD]RWWSUDVugrel terápiára iEUD . A vizsgálatban azon ACS-sel
EtUyEHWHJHNQpODNLNQpODFORSLGRJUHOPHJIHOHOĘDJJUHgációgátlást biztosított nem volt különbség az iszkémiiVHVHPpQ\HNHOĘIRUGXOiViEDQDSUDVXJUHOKH]NpSHVW
(29).
ACS miatt prasugrellel vagy ticagrelorral kezelt beteJHNQpOHOĘIRUGXOKDWRO\DQYpU]pVHVHVHPpQ\PHOOpNKDtás (pl. dyspnoe) vagy a kezelés folytatását akadályozó
körülmény (pl. az újabb ADP-receptorgátló magasabb

TAG-mérés: 14 nappal elbocsátás
után (Multiplate®, ADP-teszt)

WĘO pV D EHWHJDQ\DJWyO IJJĘHQ   HOpJWHOHQ
PiVRNQiOPHJIHOHOĘYDJ\DNiUW~O]RWWYpUOHPH]NHJiWló hatás is kialakulhat (3). Az elégtelen aggregációgátlással bíró betegeket korábban clopidogrel nonreszSRQGHUNpQWHPOtWHWWNMHOHQOHJPHJIHOHOĘEEHOQHYH]pV
megkülönböztetésükre a kezelés ellenére megmaradó
magas trombocitareaktivitás („High Platelet Reactivity” – HPR) (3). A HPR háttere összetett: egyrészt
NOLQLNDL WpQ\H]ĘN HOKt]iV $&6 GLDEpWHV] YHVHHOpJtelenség), másrészt genetikai okok magyarázzák a
clopidogrel mellett észlelt elégtelen aggregációgátlást
(3, 24). A genetikai faktorok közül a legnagyobb haWiV~ D &<3&JpQ IXQNFLyYHV]WĘ PXWiFLyMiQDN
&<3&  KRUGR]iVDDPHO\DPiMEDQW|UWpQĘDNWtY
PHWDEROLWNpS]ĘGpVW NDWDOL]iOy HQ]LP IXQNFLyMiQDN MHOHQWĘVFV|NNHQpVpWRNR]]DtJ\FV|NNHQWYHDFORSLGRJUHOEĘONpS]ĘGĘDNWtYPHWDEROLWV]LQWHW  
Számos nagy esetszámú obszervációs vizsgálat igazolta, hogy a clopidogrel mellett HPR-rel bíró betegekQpO MHOHQWĘVHQ PDJDVDEE D PLRNDUGLiOLV LQIDUNWXV
VWHQWWURPEy]LV pV NDUGLRYDV]NXOiULV KDOiOR]iV HOĘIRUdulása, mint a non-HPR egyéneknél (25). Mivel a prasXJUHOUH YDJ\ WLFDJUHORUUD W|UWpQĘ iWYiOWiV KDWpNRQ\DQ
megszünteti a HPR jelenlétét, ACS miatt PCI-n átesett
betegeknél, amennyiben clopidogrel mellett HPR igazolódik, feltétlenül javasolt – kontraindikáció hiányában
± D KDWpNRQ\DEE $3'UHFHSWRUJiWOyNUD W|UWpQĘ iWWprés. Bár korábbi trombocitafunkciós vizsgálatok (GRA9,7$675,**(53&,$5&7,& QHPLJD]ROWDNHOĘQ\W
a HPR-es betegeknél bevezetett erélyesebb aggregáFLyJiWOyNH]HOpVEĘOH]HQYL]VJiODWRNDODFVRQ\UL]LNyM~
elektív beteganyagon történtek és nem a prasugrelre
YDJ\WLFDJUHORUUDW|UWpQĘiWYiOWiVWKDQHPDFORSLGRJUHO
dózisnövelését célozták (26–28). Fontos, hogy ACS
esetén ezen betegek a nemzetközi szakmai útmutatóNDN PHJIHOHOĘHQ SUDVXJUHO YDJ\ WLFDJUHORU NH]HOpVW

HPR: 40%
ADP-teszt
³ 46 U

nem HPR: 60%
ADP-teszt
³ 46 U

11,5 hónap
prasugrel

.RQWUROOFVRSRUW
egységes
vérlemezkegátlás
prasugrellel

11,5 hónap
prasugrel

0RQLWRUR]RWWFVRSRUW
TAG-mérés alapján
deeszkaláció clopidogrelre, ha a mérés
PHJIHOHOĘJiWOiVW
mutat

11,5 hónap
clopidogrel

3. ÁBRA. A TROPICAL ACS klinikai vizsgálat elrendezése. A vizsgálatban 2610 biomarker-pozitív ACS miatt PCI-n átesett beteget randomizáltak a kórházi távozáskor egységes vérlemezkegátló kezelésre prasugrellel (kontrollcsoport) vagy TAG-mérés alapján megválasztott clopidogrel vagy prasugrel terápiára (TAG-mérés alapján monitorozott csoport). A TAG-vezérelt
csoportban a betegek 60%-át vissza lehetett váltani clopidogrelre 2 héttel a kórházi elbocsátást követően. Ez a deeszkalációs séma lehetőséget adhat mellékhatások vagy nem várt események esetén a biztonságos visszaváltásra akár 2 héttel a
kórházi távozás után
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Gyógyszeres szempontok optimalizálása
• Clopidogrel mellett elszenvedett esemény esetén azonnali áttérés prasugrel vagy ticagrelor alkalmazására.
• Gyógyszerbevételi vagy felszívódási nehézség esetén, nagy thrombustehernél, prasugrel vagy ticagrelor mellett elszenvedett
VWHQWWURPEy]LVNDSFViQNLHJpV]tWĘSDUHQWHUiOLVJOLNRSURWHLQ,,E,,,DJiWOyD3&,VRUiQ
• *\yJ\V]HUV]HGpVLFRPSOLDQFHWLV]Wi]iVDpVHUĘVtWpVH
• %L]RQ\WDODQJ\yJ\V]HUKDWiVHVHWpQ7$*KDWpNRQ\ViJPpUpVH J\yJ\V]HUKDWiVWWNU|]ĘLGĘSRQWEDQ 
$QJLRJUi¿DpVUXWLQ3&,
• $QJLRJUi¿iVDQPHJtWpOKHWĘRNRNNHUHVpVHpVHOOiWiVD DOXOPpUHWH]pVGLVV]HNFLyV~O\RVLQVWHQWUHV]WHQy]LV
.pSDONRWyYH]pUHOW3&, ,9862&7
• $QJLRJUi¿iVDQQHPHJ\pUWHOPĦSURFHGXUiOLVRNHVHWpQPLQGHQNpSSHQGHDOpQ\HJHVHQMREEV]HQ]LWLYLWiVPLDWWUXWLQV]HUĦHQ
LVMDYDVROKDWyLQWUDYDV]NXOiULVNpSDONRWyDKDMODPRVtWyWpQ\H]ĘNYL]VJiODWiUDpVD]LQWHUYHQFLyVPHJROGiVPHJWHUYH]pVpUH SO
QDJ\Q\RPiV~XWyWiJtWiVMHOHQWĘVPDODSSR]tFLyDOXOH[SDQ]LyHVHWpQ'(%WiJtWiVLQVWHQWUHVWHQRVLVNDSFViQ~MDEEVWHQW
implantáció reziduális disszekció esetén).

4. ÁBRA. A stenttrombózis intervenciós ellátásának fő szempontjai (IVUS: intravaszkuláris ultrahang, OCT: optikai koherencia
tomográfia)

anyagi terhe), amely miatt a betegnél clopidogrelre törWpQĘ YLVV]DYiOWiV GHHV]NDOiFLy  LQGRND PHUO IHO $
TROPICAL ACS-vizsgálatban a trombocitafunkció mérés eredménye alapján a betegek 60%-át lehetséges
volt clopidogrelre visszaváltani 14 nappal a PCI után,
mert a visszaváltás után 7 nappal elvégzett trombocitaIXQNFLyVPpUpVPHJIHOHOĘDJJUHJiFLyJiWOiVWLJD]ROW(]
a stratégia klinikai eredményességet tekintve noninferiornak mutatkozott a kardiovaszkuláris halál, infarktus,
stroke vagy BARC2-5 vérzés végpontja tekintetében
az egy évig folyamatosan adagolt prasugrel kezeléssel
 $]LV]NpPLiVHVHPpQ\HNDUiQ\DQHPQĘWWDYpUzéses kockázat tendencia szerint csökkent a deeszkalációs csoportban, amely alapján clopidogrelre visszaYiOWDQLEL]WRQViJRVQDNWĦQLNKDD]DJJUHJiFLyVPpUpV
VRUiQPHJIHOHOĘKDWiVWpV]OHOQN
A 2019-es ESC kongresszuson bemutatott POPULAR-GENETICS randomizált vizsgálatban ugyanezen
de-eszkalációs alapstratégiát vizsgálták genotípus
alapján, 2488 STEMI miatt PCI-n átesett betegnél (31,
  $ JHQRWtSXVYH]pUHOW FVRSRUWEDQ D IXQNFLyYHV]WĘ
mutációt nem hordozó (CYP2C19 *1*1) egyének (a teljes csoport 67%-a) clopidogrelt kaptak, csak a maradék 1/3-ad részesült ticagrelor kezelésben. A randomizált vizsgálat kontrollcsoportjának tagjai mind ticagrelor
kezelésben részesültek. Az eredmények szerint a genotípus vezérelt deeszkaláció noninferior volt az iszkémiás végpont tekintetében, és kevesebb vérzést okozott, mint a ticagrelor. Mindezek alapján klinikai igény
esetén mind a trombocitafunkció mérés, mind a genotipizálás alapján lehetséges a prasugrel/ticagrelor-ról
W|UWpQĘYLVV]DYiOWiV
Amennyiben a trombocitafunkció-mérés vagy a geQRWtSL]iOiVQHPHOpUKHWĘYDJ\D]HUHGPpQ\DODSMiQD
betegnél a clopidogrel nem ideális (mert a trombocitafunkciós teszt alapján a beteg nonreszponder vagy a
JHQRWtSXVD V]HULQW IXQNFLyYHV]WĘ PXWiFLyW KRUGR]  D
GLOBAL LEADERS klinikai vizsgálat eredménye alapján az aszpirin elhagyása fontolható meg 1 hónappal a
PCI után (33). Bár a vizsgálat primer végpontja (össz-

mortalitás vagy q-hullámmal járó miokardiális infarktus)
DODSMiQ QHP YROW HOĘQ\|VHEE D] DV]SLULQW HOKDJ\QL 
KyQDSSDO D] $&6 XWiQL 3&,W N|YHWĘHQ D QRQLQIHULRU
eredmények bizonyítékot szolgáltathatnak arra, hogy
EiUD]DV]SLULQHOKDJ\iVDWLFDJUHORUPHOOĘOKyQDSSDO
D3&,XWiQUXWLQV]HUĦHQQHPHOĘQ\|VHEEPLQWDMHOHQlegi gyakorlat, de ez a stratégia hasonlóan biztonságos,
mert nem növeli az iszkémiás események kockázatát.

Stenttrombózison átesett betegek
.RQV]HQ]XVMDYDVODWRNIĞEEPHJiOODStWiVRN
$VWHQWWURPEy]LVDNRURQiULDLQWHUYHQFLyULWNDGHPD
JDVPRUWDOLWiVLNRFNi]DW~LQIDUNWXVVDONtVpUWV]|YĘG
PpQ\H3&,XWiQDNHWWĘVWURPERFLWDDJJUHJiFLyJiW
Oy WHUiSLD DONDOPD]iViQDN MHOHQOHJ LV HJ\LN IĘ FpOMD
H]HQV]|YĘGPpQ\KDWpNRQ\PHJHOĘ]pVH
$ VWHQWWURPEy]LV NLDODNXOiViEDQ SURFHGXUiOLV NH
ULQJpVLpVIDUPDNROyJLDLRNRNHJ\DUiQWMHOHQWĘVV]H
UHSHW MiWV]DQDN XJ\DQDNNRU VRNV]RU D SRQWRV RN
HJ\pUWHOPĦ D]RQRVtWiVD QHP OHKHWVpJHV D] HWLROy
JLDLWpQ\H]ĘNJ\DNUDQNHYHUHGQHNpVHJ\WWHVHQYH
]HWQHNDV]|YĘGPpQ\KH]
&ORSLGRJUHONH]HOpV PHOOHWW VWHQWWURPEy]LVW HOV]HQ
YHGĘ EHWHJHNQpO D UHYDV]NXODUL]iFLy NpSDONRWyYH
]pUHOW 2&7 ,986  RSWLPDOL]iFLyMD PHOOHWW D KDWp
NRQ\DEE DJJUHJiFLyJiWOiVW EL]WRVtWy ~M JHQHUiFLyV
$'3UHFHSWRUJiWOyNUD SUDVXJUHO WLFDJUHORU  W|UWp
QĘD]RQQDOLiWYiOWiVMDYDVROWIJJHWOHQOD]HVHWOH
JHVHQIHOWiUWSURFHGXUiOLVWpQ\H]ĘNYDJ\FRPSOLDQFH
SUREOpPiNMHOHQOpWpWĘO
3UDVXJUHO YDJ\ WLFDJUHORU PHOOHWW HOV]HQYHGHWW
VWHQWWURPEy]LV HVHWpQ D UHYDV]NXODUL]iFLy NpSDO
NRWyYH]pUHOW 2&7 ,986  RSWLPDOL]iFLyMD PHOOHWW
D EHWHJFRPSOLDQFH V]RURV YL]VJiODWD MDYDVROW pV
PHJIRQWROKDWy D PiVLN HUpO\HV $'3UHFHSWRUJiWOy
NH]HOpVUHW|UWpQĘiWWpUpV
%iU D YpUOHPH]NHJiWOy KDWpNRQ\ViJ V]HPSRQWMiEyO
OpQ\HJHV NO|QEVpJ D SUDVXJUHO pV WLFDJUHORU N|
]|WW QLQFV MHOHQOHJ HOpUKHWĘ NOLQLNDL YL]VJiODWL HUHG
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A

PpQ\HN|VV]HVVpJHDODSMiQDVWHQWWURPEy]LVPHJ
HOĘ]pVpEHQ D SUDVXJUHO KDWpNRQ\DEEQDN WĦQLN PLQW
a ticagrelor, emiatt stenttrombózis esetén kontra
LQGLNiFLy KLiQ\iEDQ H] D] HOVĘGOHJHVHQ MDYDVROW
$'3UHFHSWRUJiWOy
9L]VJiODWLKiWWpU
$VWHQWWURPEy]LVD3&,XWiQLWURPERWLNXVV]|YĘGPpnyek ritka, de magas mortalitású típusa. A korábban
beültetett stent hirtelen elzáródásával járó trombotikus okklúzió általában hirtelen szívhalál vagy ST-elevációs miokardiális infarktus képében jelentkezik. Kimenetele egyes adatok alapján rosszabb a de novo
kialakult infarktusénál; mortalitása az irodalmi közlések alapján széles határokon belül mozog, 5-45%-os
(34–36). Az 5 éven belüli rekurrencia aránya magas,
elérheti akár az 5-15%-ot is. Fontos kiemelni, hogy
a stenttrombózis incidenciája az elmúlt évtizedben
MHOHQWĘVHQ FV|NNHQW D J\yJ\V]HUHV WHUiSLD D VWHQWtechnológia és a képalkotó-vezérelt intervenció leheWĘVpJHLQHNIHMOĘGpVpYHOHQQHNHOOHQpUHPHJHOĘ]pVH
jelenleg is kiemelt cél a PCI biztonságosságának biztosítására.
Számos, egymástól független, de gyakran egyszerre
MHOHQOpYĘWpQ\H]ĘMiWV]LNN|]UHD]HJ\pQVWHQWWURPEyzis rizikójának kialakításában. Ezek közül meghatározó
a vérlemezke-aggregáció-gátló kezelés hatékonysága
mellett a stentimplantáció technikai kivitelezése (elégtelen stentexpanzió, malappozíció, stenttörés, széli
disszekció), a koronáriaszklerózis kiterjedtsége (szükséges implantált stentek száma) és jellege (meszes
Op]LyN MHOHQWĘV WKURPEXVWHKHU URVV] NLiUDPOiV ELIXUNiFLyVV]ĦNOHW YDODPLQWD]iOWDOiQRVNHULQJpVLYLV]RQ\RNKDWiVD VRNNMHOHQWĘVHQFV|NNHQWV]LV]WROpVEDOkamra-funkció, trombocitózis) (34–36). Ugyanakkor az
HVHWHN MHOHQWĘV UpV]pEHQ D WURPERWLNXV HO]iUyGiVKR]
YH]HWĘRNYDJ\RNRNHJ\pUWHOPĦHQQHPD]RQRVtWKDWyN
ezért a kezelési stratégiának mind a technikai tökéletesítést (képalkotó-vezérelt revaszkularizáció), mind az
aggregációgátlás optimalizálását együttesen kell megcéloznia iEUD .
A stenttrombózis gyanújával vizsgált beteget azonnal
PCI központba szükséges utalni, ahol késlekedés nélNO HO NHOO YpJH]QL D] DQJLRJUi¿iW DPHO\ D GLDJQy]LVW
V]ROJiOWDWMD $] DQJLRJUi¿D EL]RQ\RV HVHWHNEHQ PiU
PDJ\DUi]DWRWDGKDWDKiWWpUEHQOpYĘRNRNUyOpVPHFKDnizmusokról, de a lényegesen jobb szenzitivitás miatt az
intravaszkuláris képalkotó vizsgálatok alkalmazása javaVROW ,9862&7  D SURFHGXUiOLV WpQ\H]ĘN WLV]Wi]iViUD
elkülönítésére és a szükséges további intervencionális
kezelés megtervezésére. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan haladéktalanul szükséges megkezdeni a gyógyszeres kezelési optimalizációját is iEUD .
A stenttrombózis kivédésében a clopidogrel kezeléshez képest mindkét újgenerációs ADP-receptor-antagonista (prasugrel, ticagrelor) hatékonynak bizonyult. A
TRITON TIMI38-vizsgálatban (4) a prasugrel a clopi-
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5. ÁBRA. Korábbi iszkémiás agyi esemény hatása az akut
koronária szindróma miatt kezelt betegek iszkémiás és
vérzéses eseményeinek
Az A-ábrarész a TRITON TIMI38-vizsgálat eredményeit
mutatja a prasugrel és clopidogrel összehasonlításában,
míg a B-rész a ticagrelor és clopidogrel összevetést a
PLATO-vizsgálat alapján (MI: miokardiális infarktus, TIMI:
trombolízis miokardiális infarktusban [definíció], CABG:
koronária bypass műtét, CV: kardiovaszkuláris)

dogrelhez képest 52%-kal csökkentette a stenttrombózis relatív rizikóját (1,1% vs. 2,4%, HR: 0,48; 95%CI:
0,36–0,64 p<0,001), míg a PLATO-vizsgálatban (5) a tiFDJUHORUPHOOHWWV]LQWpQMHOHQWĘVRVUL]LNyFV|NNHnés volt kimutatható (2,2% vs. 2,9% HR: 0,75; 95%CI:
0,59–0,95 p=0,02). Emiatt, abban az esetben, ha clopidogrel mellett következik be a stenttrombózis, javasolt
prasugrel vagy ticagrelor azonnali elindítása (prasugUHOPJWHOtWĘGy]LVPDMGPJIHQQWDUWyWLFDJUHORU
PJWHOtWĘGy]LVpVîPJIHQQWDUWy DWWyOIJJHWlenül, hogy a stenttrombózis hátterében technikai okot
sikerül-e igazolni vagy feltételezni.
Bár a prasugrel és a ticagrelor aggregációgátló hatéNRQ\ViJiEDQ MHOHQWĘV NO|QEVpJ WURPERFLWDIXQNFLyV
vizsgálatok szerint nincs, a stenttrombózis csökkentésében indirekt összehasonlítás alapján a prasugrel jeOHQWĘVHEEFV|NNHQpVWHUHGPpQ\H]HWWDFORSLGRJUHOKH]
képest, mint a ticagrelor: TRITON-vizsgálatban a prasugrel 52%-kal (4), a PLATO-vizsgálatban (5) a ticag-
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relor 25%-kal csökkentette a stenttrombózis rizikóját.
$]HOVĘQDJ\HVHWV]iP~GLUHNW|VV]HYHWpVWEL]WRVtWy
UDQGRPL]iOW YL]VJiODW LV D SUDVXJUHO HOĘQ\pW PXWDWWD
ebben a tekintetben, hiszen az ISAR-REACT-5-vizsgálatban a 4018 ACS miatt invazív stratégiával kezelt beteg között a prasugrel kezelésre randomizált
csoportban alacsonyabb volt a biztos stenttrombózis
 YV   pV D PLRNDUGLiOLV LQIDUNWXV HOĘIRUGXlása (37). Emiatt, bár a kis abszolút rizikókülönbség
klinikai validitása továbbra is kérdéses, stenttrombózis esetén a jelenleg rendelkezésre álló eredmények
DODSMiQHOVĘGOHJHVHQSUHIHUiOWKDWy$'3UHFHSWRUJiWló a prasugrel.
Prasugrel vagy ticagrelorkezelt betegekben a stentWURPEy]LV HOĘIRUGXOiVD OpQ\HJHVHQ ULWNiEE GH D IR
O\DPDW KiWWHUpEHQ iOOy |VV]HWHWW UL]LNyWpQ\H]ĘN
isPHUHWpEHQQHPPHJOHSĘKRJ\VWHQWWURPEy]LVPHJjelenésével ezen erélyes ADP-receptor-gátlók mellett
is számolnunk kell. Ezekben az esetekben a PCI során intravénás vagy intrakoronáriás glikoprotein IIb/
IIIa-blokkoló alkalmazása javasolt, a gyógyszerszedési compliance felderítésével. Ha compliance probOpPD QHP YDOyV]tQĦVtWKHWĘ PiVLN HUpO\HV $'3UHFHSWRUJiWOyUDW|UWpQĘiWWpUpVPHJIRQWROKDWyEiUHUUH
vonatkozó klinikai bizonyíték nem áll rendelkezésre. A
VWHQWWURPEy]LV XWiQ D J\yJ\V]HUKDWiVW WNU|]Ę LGĘpontban (glikoprotein IIb/IIIa-blokkoló leállítása után
12-24 órával) a beállított gyógyszeres stratégia haWpNRQ\ViJiQDN HOOHQĘU]pVpUH WURPERFLWDDJJUHJiFLy
mérés megfontolható. Bár a clopidogrelhez képest a
prasugrel és ticagrelor fokozza az ADP-receptor-gátlást és csökkenti a magas trombocita-reaktivitást
(HPR), az irodalmi adatok alapján izolált nonreszponGHU HVHWHN HOĘIRUGXOKDWQDN SUDVXJUHO pV WLFDJUHORU
mellett is.

Stroke-on átesett betegek
.RQV]HQ]XVMDYDVODWRNIĞEEPHJiOODStWiVRN
$]RQDNXWNRURQiULDV]LQGUyPDPLDWW3&,QiWHVHWW
betegek esetében, akik anamnézisében korábbi
DJ\LLV]NpPLiVHVHPpQ\VWURNHYDJ\WUDQ]LHQVLV]
NpPLiV DWWDN 7,$  V]HUHSHO D SUDVXJUHO DONDOPD
zása kontraindikált, mert a clopidogrelhez képest
PLQG D] LV]NpPLiV PLQG D YpU]pVHV HVHPpQ\HN
rizikója fokozódhat. A ticagrelor esetén a korábbi
VWURNHYDJ\7,$QHPMHOHQWNRQWUDLQGLNiFLyWPHUWD
KDWpNRQ\ViJpVEL]WRQViJRVViJQHPPXWDWHOWpUpVW
D] DJ\L LV]NpPLiV HVHPpQ\WĘO PHQWHV EHWHJHNKH]
képest.
.RUiEEDQLQWUDFUDQLDOLVYpU]pVHQiWHVHWWEHWHJHVH
WpEHQ DNXW NRURQiULD V]LQGUyPD HVHWpQ LV MDYDVROW
D NHWWĘV DJJUHJiFLyJiWOiV UXWLQV]HUĦHQ DV]SLULQ pV
FORSLGRJUHONRPELQiFLyMiYDO0DJDVYpU]pVHVNRFNi
]DW 35(&,6('$37VFRUH³ HVHWpQDFORSLGRJ
UHODONDOPD]iVDKyQDSSDOD3&,XWiQIHOIJJHV]W
KHWĘ

9L]VJiODWLKiWWpU
Bár az akut miokardiális infarktus és az agyi iszkémiás események patomechanizmusában több közös folyamat azonosítható (pl. aterotrombózis folyamatának
DWHURV]NOHURWLNXVDODSMD PHJHOĘ]pVND]DJJUHJiFLygátló kezelés hatékonysága szempontjából lényeges
különbségeket mutat. Akut miokardiális infarktust köveWĘHQD]$'3UHFHSWRUJiWOiVHUpO\HVVpJpQHNIRNR]iVD
MHOHQWĘVHQ FV|NNHQWL D] LVPpWHOW PLRNDUGLiOLV LQIDUNWXV
kialakulásának veszélyét, ezért ebben a tekintetben a
SUDVXJUHO pV WLFDJUHORU HOĘQ\H HJ\pUWHOPĦ D FORSLGRJrelhez képest. Ugyanakkor az ADP-receptor-gátlók kö]|WWOpQ\HJHVNO|QEVpJpV]OHOKHWĘDVWURNHPHJHOĘ]pV
és a stroke-on átesett betegek iszkémiás eseményeinek kivédésében (38).
A TRITON TIMI-38-vizsgálatban (4) 13 608 ACS miatt
PCI-n átesett betegnél a prasugrel és clopidogrel öszszehasonlítása során a kardiovaszkuláris halálozás, inIDUNWXVpVVWURNH|VV]HWHWWYpJSRQWMDMHOHQWĘVHQFV|NNHQWDSUDVXJUHOFVRSRUWEDQ S HEEĘOD]RQEDQ
a nem fatális stroke gyakorisága nem csökkent a prasugrel kezeléssel (HR: 1,02; 95% CI: 0,71–1,45 p=0,93).
Hasonló eredményt hozott a TRILOGY ACS-vizsgálat
is, melyben ACS-en átesett, de nem intervencióval kezelt betegeknél tesztelték a prasugrel hatékonyságát a
clopidogrelhez képest (22). A teljes kohortban a prasugrel nem csökkentette a stroke rizikóját (HR: 0,89;
95% CI: 0,63–1,26 p=0,52).
$ 75,721YL]VJiODWED EHYRQW EHWHJHN N|]O  IĘ
esetén korábbi stroke vagy tranziens iszkémiás esemény (TIA) került leírásra (4). Ezen kis alcsoportban a
SUDVXJUHOPLQGD]HOVĘGOHJHVLV]NpPLiVPLQGDYpU]pses végpontban magasabb kockázatot mutatott a clopidogrelhez képest, az összesített nettó klinikai haszon
V]LJQL¿NiQVDQURVV]DEEYROWSUDVXJUHOPHOOHWW iEUD 
(]pUW D EHWHJ DQDPQp]LVpEHQ V]HUHSOĘ VWURNH YDJ\
TIA abszolút kontraindikációt képez a prasugrel kezelés szempontjából.
A ticagrelor klinikai hatékonyságát a clopidogrellel
szemben ACS-en átesett betegeknél a PLATO randomizált, multicentrikus klinikai vizsgálatban elemezték
 $UDQGRPL]iOWEHWHJN|]|WWDVWURNHHOĘIRUGXlása hasonló volt a ticagrelor és clopidogrel csoportban
(1,5% vs. 1,3% HR: 1,17; 95% CI: 0,91–1,52 p=0,22) (2).
Azon betegek között, akiknél az anamnézisben stroke/
TIA szerepel, a vizsgálat során a teljes beteganyaggal
konzisztens eredményeket észleltek, ezért korábbi iszkémiás cerebrovaszkuláris esemény a ticagrelor alkalmazását nem befolyásolja iEUD .

Következtetések
A hatékony P2Y12JiWOyJ\yJ\V]HUHNMHOHQWĘVHOĘUHOppést hoztak az akut koronária szindróma miatt ellátott
EHWHJHNNH]HOpVpEHQMHOHQWĘVHQFV|NNHQWYHDNDUGLRvaszkuláris halálozás, miokardiális infarktus és stent-
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ACS igazolható?
Igen
$QWLNRDJXOiQVNH]HOpVWLQGRNOySLWYDU¿EULOOiFLy"
Nem
-HOHQWĘVDQpPLDN|]HOP~OWEDQMHOHQWĘVYpU]pV"
Nem
Történt PCI stentimplantációval?
Igen
Stroke/TIA az anamnézisben?*
Nem

Igen

Igen

Nem

Nem
Ismert clopidogrel nonreszponzió?
Nem
ACS hátterében stenttrombózis?
Nem
Ismert clopidogrelallergia?
Nem

FORSLGRJUHO

Nem

Ismert krónikus veseelégtelenség (CrCl <60 ml/min)?

FORSLGRJUHO

Igen
Igen

Ismert krónikus veseelégtelenség (CrCl <60 ml/min)
Igen
Nem
Ismert diabetes mellitus?

FORSLGRJUHO

Igen

Igen

Igen

Igen

Ismert krónikus veseelégtelenség
(CrCl <60 ml/min)?
Nem
WLFDJUHORU

SUDVXJUHOWLFDJUHORU

Igen

Ismert diabetes mellitus?
Igen
Nem

WLFDJUHORU

WLFDJUHORU

Ismert clopidogrel nonreszponzió?
Igen
Nem
WLFDJUHORU

SUDVXJUHOWLFDJUHORU

ACS hátterében stenttrombózis?
Igen
Nem
WLFDJUHORU

SUDVXJUHOWLFDJUHORU

Ismert clopidogrelallergia?
Igen
Nem

SUDVXJUHOWLFDJUHORU

WLFDJUHORU

FORSLGRJUHO

FORSLGRJUHO

6. ÁBRA. -DYDVROWDOJRULWPXVD]RSWLPiOLV$'3UHFHSWRUJiWOyNH]HOpVNLYiODV]WiViKR]DPDJ\DU¿QDQV]tUR]i-

VLSURWRNROO¿J\HOHPEHYpWHOpYHO

WURPEy]LVHOĘIRUGXOiViW7HUPpV]HWHVHQH]D]HOĘQ\D
vérzéses kockázat fokozódásával járt együtt, de mind
D SUDVXJUHO PLQG D WLFDJUHORU HVHWpQ RO\DQ MHOHQWĘV
QHWWy NOLQLNDL HOĘQ\ PXWDWNR]LN KRJ\ D QDSL UXWLQEDQ
a szakmai útmutatók ezeket a terápiákat preferált választássá tették clopidogrellel szemben ACS esetén.
%iUDPDJ\DU¿QDQV]tUR]iVLSURWRNROOV]ĦNHEEUHV]DEMDDWiPRJDWiVUpYpQDNH]HOKHWĘEHWHJDQ\DJRWDGLabéteszes, krónikus veseelégtelenséggel bíró, clopidogrel nonreszponder vagy stenttrombózison átesett
EHWHJHNNLHPHOWHOĘQ\WV]HUH]KHWQHNDSUDVXJUHOYDJ\
ticagrelor terápia alkalmazásából. Stroke-on vagy
TIA-án átesett betegnél a prasugrel kontraindikált, de

DWLFDJUHORUUDOHOpUKHWĘHUHGPpQ\HNPHJIHOHOĘPpUOHJHOpVVHOLWWLVMyWHUiSLiVOHKHWĘVpJHWQ\~MWDQDN$QDSL
J\DNRUODWEDQVRNV]RUNRPSOH[QHNWĦQĘVRNV]HPSRQtot integráló terápiás választáshoz az 6. ábra próbál
meg gyakorlati segítséget nyújtani, ahol az optimális
P2Y12-gátló gyógyszer kiválasztásának folyamata a
beteg társbetegségeinek függvényében jól modellezKHWĘ
Reményeink mindezen szakmai információk, konszen]XV MDYDVODWRN pV J\yJ\V]HUYiODV]WiVL PRGHOO HOĘVHgítik majd a hazai viszonylatban jelenleg kifejezetten
alacsony arányú modern P2Y12-gátló alkalmazását a
QHP]HWN|]LLUiQ\HOYHNHOYiUiVDLQDNPHJIHOHOĘHQ

.LHPHOHQGĘKRJ\DpQ0DJ\DU.|]O|Q\EHQPHJMHOHQW¿QDQV]tUR]iVLUHQGHOHW(HVSRQWMiQDNPHJIHOHOĘ
PyGRVtWRWWUHQGHONH]pVpEHQD]DQDPQp]LVEHQV]HUHSOĘ7,$VWURNHNRQWUDLQGLNiFLyNpQWYDQPHJMHO|OYHHJ\DUiQWDSUDVXJUHO
pVWLFDJUHORUHVHWpQQHPGLႇHUHQFLiOYDD]HJ\pUWHOPĦHQNRQWUDLQGLNiOWSUDVXJUHOpVD]DONDOPD]KDWyWLFDJUHORUN|]|WW$
V]HU]ĘNYpOHPpQ\HKRJ\H]DV]DNPDLODJKLEiVPHJIRJDOPD]iVDN|]HOM|YĘEHQNRUUHNFLyUDNHUOKHWKLV]HQPiUMHOHQOHJLV
NRQÀLNWXVEDQiOODWĘOKDWiO\RV ; (00,UHQGHOHWWHODPHO\EHQDWLFDJUHORUHVHWpQD]DQDPQp]LVEHQV]HUHSOĘNRUiEELVWURNH7,$QHPV]HUHSHONRQWUDLQGLNiFLyNpQWD]$&6HVEHWHJHNPHJMHO|OWWtSXVDLQiO
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