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A cilostazolkezelés hatékonyan növeli
a betegek járástávolságát függetlenül
a diabétesztől és a dohányzási szokásoktól
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$FODXGLFDWLRLQWHUPLWWHQVD]DOVyYpJWDJLYHUĘpUEHWHJVpJWQHWHNNHOMiUyNOLQLNDLIRUPiMDDPHO\FV|NNHQWLDEHWHJHN
pOHWPLQĘVpJpWpVpOHWNLOiWiVDLW$FLORVWD]ROHJ\IRV]IRGLpV]WHUi]JiWOyYHJ\OHWDPHO\HWDFODXGLFDWLRLQWHUPLWWHQV
tüneti kezelésére alkalmaznak.
&pONLWĦ]pV A cilostazol hatékonyságának és biztonságosságának igazolása hazai klinikai gyakorlat során claudicatio
LQWHUPLWWHQVEHQV]HQYHGĘEHWHJHNEHQ$]WLVYL]VJiOWXNKRJ\DFLORVWD]ROKDWpNRQ\ViJD|VV]HIJJpVWPXWDWHDGRhányzási szokásokkal, illetve azzal, hogy a beteg diabéteszes-e.
(UHGPpQ\HN Ebbe a beavatkozással nem járó prospektív vizsgálatba 30 centrumban összesen 761 beteg került beYiODV]WiVUDKLiQ\]yDGDWRNPLDWW|VV]HVHQV]HPpO\DGDWDLWHOHPH]WN iWODJRVpOHWNRUpYIpU¿ 
Társbetegségek közül a leggyakoribb a hipertónia (84%), a hyperlipidaemia (69%), a cukorbetegség (42%) és a koronáULDEHWHJVpJ  YROW$YL]VJiODWEDQUpV]WYHYĘEHWHJHND Q  VRVHPGRKiQ\]RWWXN Q  DNWtY
dohányzó, míg a dohányzásról leszokottak aránya 27,2% (n=180) volt.
A boka-kar index értéke (0,70±0,17 vs. 0,78±0,16), a fájdalommentes járástávolság (176,08±120,47 vs. 285,21±191,96
méter), a maximális járástávolság (275,32±205,31 vs. 431,97±251,33 méter) és a hatperces járástávolság (258,56±175,07
YVPpWHU HJ\DUiQWV]LJQL¿NiQVPpUWpNEHQ S QĘWWDKDWKyQDSRVNH]HOpVVRUiQ$ERNDNDU
LQGH[YDODPLQWDMiUiVWHV]WHNLGĘEHQWDSDV]WDOKDWyYiOWR]iVDIJJHWOHQYROWDGRKiQ\]iVYDJ\FXNRUEHWHJVpJIHQQiOOiViWyOgVV]HVHQDEHYiODV]WRWWEHWHJHNDpV]OHOWPHOOpNKDWiVW$PHOOpNKDWiVRNHOĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJDDODcsony volt: fejfájás (2,4%), szívdobogásérzés (2,0%), nehézlégzés (0,9%), hasmenés (0,9%), egyéb gasztrointesztinális
panasz (0,5%), szédülés (0,4%).
.|YHWNH]WHWpV A hat hónapos cilostazolkezelés során a betegek funkcionális állapota javult, az objektív módszerekkel
PHJKDWiUR]RWWMiUiVWiYROViJQĘWWPLN|]EHQD]DONDOPD]RWWNH]HOpVQHPRNR]RWWMHOHQWĘVPHOOpNKDWiVRNDW
.XOFVV]DYDN FLORVWD]ROFODXGLFDWLRLQWHUPLWWHQVERNDNDULQGH[DOVyYpJWDJLYHUĘpUEHWHJVpJ

A közlemény más folyóiratban korábban nem jelent meg és máshová beküldésre nem került.
$OHYHOH]ĘV]HU]ĘHOROYDVWDDV]HU]ĘL~WPXWDWyW
A vizsgálat az Richter Gedeon Nyrt. anyagi támogatásával valósult meg.
6]HU]ĘLPXQNDPHJRV]WiV
J.Z.: A vizsgálati protokoll kidolgozása, a kézirat megszövegezése. F.K.: A vizsgálati protokoll kidolgozása, a kézirat megszövegezése. T.J.: Statisztikai elemzések készítése és értékelése, a kézirat megszövegezése.K.E.: A vizsgálati protokoll
kidolgozása, a kézirat megszövegezése.
$N|]OHPpQ\YpJOHJHVYiOWR]DWiWYDODPHQQ\LV]HU]ĘHOROYDVWDpVMyYiKDJ\WD
$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHMpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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&LORVWD]ROWKHUDS\HႇHFWLYHO\LPSURYHVWKHZDONLQJGLVWDQFHRIWKHSDWLHQWVLQGHSHQGHQWO\RIGLDEHWHVVWDWXV
DQGVPRNLQJKDELW±UHVXOWVRIDQDWLRQDOQRQLQWHUYHQWLRQDOVWXG\
Intermittent claudication is the symptomatic clinical form of lower extremity arterial disease, which deteriorates quality
of life and increases the risk of mortality. Cilostazol is a phosphodiesterase-3 inhibitor for the management of symptomatic treatment of intermittent claudication.
*RDOV7RSURYHWKHHႇHFWLYLW\DQGVDIHW\RIFLORVWD]ROWUHDWPHQWIRUFODXGLFDQWSDWLHQWVLQWKH+XQJDULDQFOLQLFDOSUDFWLFH:HDOVRDLPHGWRDVVHVVWKHDVVRFLDWLRQRIHႇHFWLYHQHVVRIFLORVWD]ROZLWKVPRNLQJKDELWDQGGLDEHWHVVWDWXV
5HVXOWVTo this non-interventional trial altogether 761 patients were included in 30 centers, from them due to missing
data 661 patients’ data has been evaluated (mean age: 66.45±9.33 year, 62% male). Among comorbidities the most
frequent were hypertension (84%), hyperlipidemia (69%), diabetes (42%) and coronary heart disease (37%). 37.7% of
the patients (n=246) were non-smokers, 35.5% (n=234) active smokers, while 27.3% (n=180) were the ex-smokers.
The ankle-brachial index (0.70±0.17 vs. 0.78±0.16), the pain-free walking distance (176.08±120.47 vs. 285.21±191.96
meter), the maximal walking distance (275.32±205.31 vs. 431.97±251.33 meter) and the 6-minute walking distance
YVPHWHU LQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\ S GXULQJWKHPRQWKWUHDWPHQW7KHFKDQJHV
LQDQNOHEUDFKLDOLQGH[DQGLQZDONLQJWHVWVZHUHLQGHSHQGHQWRIVPRNLQJKDELWVDQGGLDEHWHVVWDWXV6LGHHႇHFWVZHUH
UHFRUGHGLQRIWKHSDWLHQWV7KHUDWHRIVLGHHႇHFWVZDVORZ KHDGDFKHSDOSLWDWLRQG\VSQRH
diarrhea: 0.9%, other gastrointestinal symptoms: 0.5%, vertigo: 0.4%).
&RQFOXVLRQ During 6 months of cilostazol treatment the functional state of the included patients improved, walking
GLVWDQFHPHDVXUHGE\REMHFWLYHWRROVLQFUHDVHGZKLOHQRPDMRUVLGHHႇHFWVKDYHEHHQUHFRUGHG
.H\ZRUGV cilostazol, intermittent claudication, ankle/brachial index, lower extremity arterial disease

Bevezetés
$] DOVyYpJWDJL SHULIpULiV YHUĘpUEHWHJVpJ /RZHU ([WUHPLW\$UWHULDO'LVHDVH±/($' D]DOVyYpJWDJRNYHUĘHUHLQHN±G|QWĘW|EEVpJpEHQpUHOPHV]HVHGpVWDODMiQ
NLDODNXOW±V]ĦNOHWHYDJ\HO]iUyGiVDpVD]H]]HONDSFVRODWRVWQHWHN|VV]HVVpJH ± $/($'HOĘIRUGXlása egyre gyakoribb világszerte: 2000–2010 között az
átlagos gyakoriság emelkedése 23,5% volt (5).
A gyakorlatban a klinikai kép alapján elkülönítjük a tüQHWPHQWHVpVDWQHWHNHWRNR]ySHULIpULiVYHUĘpUEHWHJVpJEHQ V]HQYHGĘNHW   7tSXVRVDN D WQHWHN DPLNRU
DGRWW PpUWpNĦ IL]LNDL WHUKHOpVUH DPLW D MiUiVWiYROViJgal jellemzünk) a vázizomzat fokozott oxigénigényét az
pUV]ĦNOHW PLDWW NiURVRGRWW DOVyYpJWDJL NHULQJpV QHP
tudja kielégíteni és mechanikus, valamint metabolikus
WpQ\H]ĘNiOWDONLYiOWRWWIiMGDORPMHOHQWNH]LNDPLDEHWHJHW PHJiOOiVUD NpQ\V]HUtWL pV FVDN SLKHQpVW N|YHWĘHQ
D IiMGDORP PHJV]ĦQWHNRU WXG ~MUD HOLQGXOQL $ WQHWHN
ilyetén alakulását nevezzük claudicatio intermittensnek
(CI). A CI-betegek veszélyeztetettek kardiovaszkuláris
események, halálozás és végtagi események szempontjából is (7, 8). A járástávolság csökkenése alapveWĘHQ EHIRO\iVROMD D QDSL IL]LNDL DNWLYLWiVW D N|YHWNH]ményesen kialakuló bizonytalanság, egyensúlyzavar,
YLVV]DWpUĘIiMGDORPDPHOOHWWKRJ\HJ\pUWHOPĦHQQHJDWtY KDWiVVDO YDQ D] pOHWPLQĘVpJUH YL]VJiODWRN V]HULQW
EHIRO\iVROKDWMDDNRJQLWtYIXQNFLyWVĘWURQWKDWMDD]pOHWkilátásokat is (9, 10).
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Az alsóvégtagi keringészavar jelentkezhet atípusos
SDQDV]RNNDO LV YDODPLQW HONpS]HOKHWĘ D] LV KRJ\ D]
pUV]ĦNOHW iOWDO pULQWHWW EHWHJ WQHWPHQWHV D]D] QDSL
aktivitása mellett fájdalmat nem észlel. A fentiek miatt
a perifériás erek tapintása mellett a diagnózis felállítáVDNRUNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJHYDQD]ROFVyQHPLQYD]tY N|QQ\HQ NLYLWHOH]KHWĘ DOVyYpJWDJL 'RSSOHUYL]VJilatnak, amely során meghatározásra kerül a boka-kar
LQGH[ %., PLQWD]DOVypVIHOVĘYpJWDJDUWpULiVQ\Rmásának hányadosa. Ez a vizsgálómódszer a tünetek
és a fizikális vizsgálat bizonytalanságát kiküszöbölve
QDJ\pU]pNHQ\VpJJHONpSHVD]pUV]ĦNOHWHWGLDJQRV]tizálni (1–4, 6).
$/($'HOĘIRUGXOiViWG|QWĘHQPHJKDWiUR]yNRFNi]DWL
WpQ\H]ĘND]LGĘVNRUDIpUILQHPDKLSHUWyQLDDPiV
érterületi (koronária és cerebrovaszkuláris) ateroszklerózis mellett a dohányzás, és a cukorbetegség (1, 11).
A felismert betegek kezelésének alapja mindezek
alapján a betegek kardiovaszkuláris kockázatának
csökkentése, valamint az alsóvégtagi keringészavar
és a tünetek enyhítése (1–4). Ennek elérésére életmód-változtatás (kontrollált rendszeres fizikai tréning,
dohányzás elhagyása), konzervatív gyógyszeres kezelés (trombocitaaggregáció-gátlás, statinkezelés, szénhidrát-anyagcsere és a vérnyomás kontrollja, valamint
alsóvégtagi vazoaktív kezelés), továbbá a tünetek súlyosságának függvényében az alsóvégtagi artériák átjárhatóságának biztosítása (sebészi, vagy endovaszkuláris revaszkularizáció) ajánlott (1–4).
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$] DOVyYpJWDJL YHUĘpUV]ĦNOHWEHQ V]HQYHGĘ EHWHJHN
WQHWHLQHNHQ\KtWpVpWFpO]yWHUiSLiVOHKHWĘVpJHNKDWpkonyságának a mérése összetett feladat. Az alsóvégtagi keringés objektív vizsgáló eljárásain túl (boka-kar
index, alsóvégtagi képalkotó modalitások) szükség van
a betegek funkcionális állapotának felmérésére is. Erre
szolgáló eljárások a fájdalommentes, valamint a maximális járástávolság megítélésére szolgáló járópadteszt
 DEHWHJHNIXQNFLRQiOLVDNWLYLWiViWYLVV]DWNU|]Ę
perces járásteszt (13). A fenti eljárások nem egymást
NL]iUyKDQHPHJ\PiVWNLHJpV]tWĘOHKHWĘVpJHLDQQDN
KRJ\D]DOVyYpJWDJLYHUĘpUV]ĦNOHWWQHWHLWHQ\KtWĘWHrápiás eljárások hatását megítéljük (14, 15).
A CI tüneteinek enyhítésében az ajánlások a cilosta]RONpV]tWPpQ\WMHO|OLNPHJPLQWDOHJHUĘVHEENOLQLNDL
HYLGHQFLiN iOWDO WiPRJDWRWW HJ\pUWHOPĦHQ KDWpNRQ\
gyógyszeres kezelést (3, 4). A készítmény a foszfodiészteráz-3 gátlása, valamint egyéb pleiotróp hatások révén, randomizált klinikai tanulmányokban bizonyítottan képes növelni a típusos tüneteket mutató
pUV]ĦNOHWHV EHWHJHN MiUiVWiYROViJiW YDODPLQW H]]HO
NDSFVRODWEDQpOHWPLQĘVpJHW  $]È]VLiEDQD]
Amerikai Egyesült Államokban, valamint Európa egyes
országaiban évtizedek óta alkalmazott gyógyszer magyarországi bevezetésére 2014-ben került, így az alkalmazással (hatásosság és tolerálhatóság) kapcsolaWRVWDSDV]WDODW|VV]HJ\ĦMWpVHpVHOHP]pVHNLHPHONHGĘ
fontosságú.
$MHOHQHOHP]pVEHQLVPHUWHWHWWNOLQLNDLYL]VJiODWHOVĘGleges célja a családorvosi praxisokban, illetve szakellátóhelyeken azonosított Fontaine II. stádiumú, azaz
FODXGLFDWLRLQWHUPLWWHQVEHQV]HQYHGĘEL]RQ\tWRWWDQDOVyYpJWDJL YHUĘpUEHWHJHN FLORVWD]RONH]HOpVpQHN KDWpkonyságának vizsgálata. E mellett felmértük a kezelés
biztonságosságát és tolerabilitását.

Módszerek
9L]VJiODWLHOUHQGH]pV
A HU-NIS-CILOSTAZOL-01/2016 protokollszámú klinikai vizsgálat egy hazai multicentrikus, prospektív, beavatkozással nem járó, nyílt vizsgálat, amelynek során
FODXGLFDWLR LQWHUPLWWHQVEHQ V]HQYHGĘ EHWHJHN HVHWpben 6 hónapos cilostazol- (Antaclast ®, Richter Gedeon Nyrt.) kezelés hatékonyságát és biztonságosságát
elemeztük. A betegbeválasztás 30 vizsgálati centrumban történt. A betegek kezelését az aktuális irányelvek,
SURWRNROORNpVJ\yJ\V]HUDONDOPD]iVLHOĘLUDWRNV]DEWiN
meg. A kezelés során alkalmazott gyógyszer választáViW QHP EHIRO\iVROWD D EHWHJ YL]VJiODWED W|UWpQĘ EHYiODV]WiVD$]iUyYL]LWHWN|YHWĘHQDEHWHJNH]HOpVHD
V]DNPDLSURWRNROOQDNPHJIHOHOĘHQWRYiEEIRO\WDWyG KDW
ott. A vizsgálatot a Richter Gedeon Nyrt. szponzorálta.

1. aki tájékozott beleegyezését adta a vizsgálatban való
részvételhez,
2. akinél frissen igazolódott Fontaine II. stádiumú alsóYpJWDJLSHULIpULiVYHUĘpUEHWHJVpJ
3. akinek a boka-kar index értéke (legalább az egyik
OiERQ YROWpV
DNLQHNDNH]HOĘRUYRVDPHJHOĘ]ĘKyQDSEDQVWDELO
J\yJ\V]HUHVNH]HOpVWN|YHWĘHQFLORVWD]RONH]HOpVWMDvasolt napi 2×100 mg-os vagy 2×50 mg-os dózisban.
Nem vehetett részt az a vizsgálatban,
DNLDYL]VJiODWNH]GHWpWPHJHOĘ]ĘHQKyQDSRQEHOO
cilostazolkezelésben részesült, illetve
DNLQpOIHQQiOOWDFLORVWD]ROPJDONDOPD]iVLHOĘLUDWiEDQV]HUHSOĘHOOHQMDYDOODWRNEiUPHO\LNH
9L]VJiOWSDUDPpWHUHN
$NOLQLNDLYL]VJiODWVRUiQDONDORPPDO KyQDS>NLLQGXOiV@
3. hónap és 6. hónap) történt adatfelmérés WiEOi]DW .
Az antropológiai adatok meghatározását (testsúly, testPDJDVViJ N|YHWĘHQ%0,V]iPtWiVW|UWpQW %0, WHVWW|PHJ>NJ@WHVWPDJDVViJ2 [m2@ 
A pulzus, illetve vérnyomásmérés 5 perc pihenés után,
OĘKHO\]HWEHQPpUYHW|UWpQWD0DJ\DU+\SHUWRQLD7iUVDViJpYLDMiQOiViQDNPHJIHOHOĘHQ  
Minden viziten történt lege artis EKG-vizsgálat.
A boka-kar index meghatározása az érvényes hazai
nemzetközi irányelvben rögzített protokollnak megfeleOĘHQW|UWpQW ± 
Röviden: folyamatos hullámú (CW) Doppler-készülék
pV YpUQ\RPiVPpUĘ VHJtWVpJpYHO D EHWHJ IHNYĘ KHO\]HWpEHQ  SHUF SLKHQpVW N|YHWĘHQ PHJKDWiUR]WXN D
1. TÁBLÁZAT. Vizitek során végzett állapotfelmérések
Vizit sorszáma
9L]LWLGĘSRQWMD

1.
0. hónap

Betegtájékoztató/
%HOHHJ\H]ĘQ\LODWNR]DW

×

Beválasztási/kizárási
kritériumok

×

'HPRJUi¿DLDGDWRNU|J]tWpVH

×

Anamnézis

×

Vérnyomás- és
pulzusszám-mérés

×

2.

3.

3. hónap 6. hónap

×

×

EKG-vizsgálat

×

×

×

Boka/kar index meghatározás

×

×

×

Járópadteszt (fájdalommentes
és maximális járástávolság)1

×

×

×

6 perces járásteszt1

×

×

×

Kardiovaszkuláris események2

×

×

Nemkívánatos reakciók

×

×

Vizsgálat zárása

×

A vizsgáló orvos döntése alapján, az adott betegnél vagy a járópadteszt,
vagy a 6 perces járásteszt kerül kivitelezésre úgy, hogy az adott betegre
vonatkozólag az ezirányú döntés minden egyes vizit esetén egységes volt.
2
miokardiális infarktus, koronáriarevaszkularizáció, stroke, carotisrevaszkularizáció, alsóvégtagi revaszkularizáció, alsóvégtagi amputáció
1

9L]VJiODWLSRSXOiFLy
$ YL]VJiODWEDQ UpV]W YHKHWHWW D] D FVHOHNYĘNpSHV IHOQĘWW pYHVYDJ\DIHOHWWLpOHWNRU~ 
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V]LV]WROpVYpUQ\RPiVpUWpNHWDQpJ\YpJWDJYHUĘHUHLEHQ
DN|YHWNH]ĘVRUUHQGV]HULQWHJ\LNROGDOLDUWEUDFKLDOLV
majd az azonos oldali a. tibialis posterior (TP) és a. dorsalis pedis (DP), majd másik oldali TP és DP, majd másik oldali art. brachialis. Amennyiben a két karon mért
vérnyomás különbsége 10 Hgmm-nél nagyobb volt, az
HOVĘNDURQDPpUpVWPHJNHOOHWWLVPpWHOQLpVDPiVRGLN
mérést kellett figyelembe venni. A BKI kiszámolása végtagonként úgy történt, hogy a TP vagy a DP szisztolés
nyomása közül a nagyobbat osztottuk a két kar közül
a magasabb szisztolés nyomásértékkel. A BKI-index
pUWpNHOpVpQpONyURVQDNWHNLQWHWWNKDD]LQGH[$
vizsgálatba olyan betegeket választottunk be, akiknél
OHJDOiEED]HJ\LNROGDOL%.,pUWpNHYROW
A járópadlóteszt során a Gardner-protokoll szerint járWXQNHO NPyUDVHEHVVpJJHOD]HOVĘSHUFEHQ
IRNRVGĘOpVV]|JPDMGSHUFHQNpQWIRNRVHPHONHGpV
mellett mért fájdalommentes és maximális járástávolság méterben megadva) (19). A vizsgálat addig tartott,
ameddig a beteg már nem tudott tovább menni. A járópadlóteszt elvégzése kontraindikált volt instabil angina, dekompenzált szívelégtelenség, nem kontrollált
DULWPLD V~O\RV YDJ\ WQHWHNHW RNR]y V]tYELOOHQW\ĦEHtegség, nem kontrollált magas vérnyomás (>180/100
Hgmm), kritikus végtagiszkémia esetén. A vizsgálat során a kardiovaszkuláris tünetek, a vérnyomás és a pul]XVLGĘV]DNRVHOOHQĘU]pVHLVPHJW|UWpQW
A 6 perces járáspróba (6MT) eredeti célja a terhelheWĘVpJPpUpVHYROWNUyQLNXVOpJ~WLpVV]tYEHWHJVpJEHQ
0DNODVV]LNXVPyGV]HUDSHULIpULiVYHUĘpUEHWHJVpJEHQ
a funkcionális kapacitás, illetve egy terápia hatékonyságának lemérésére. A 6MT során azt a távolságot mértük, amit az vizsgálati személy 6 perc alatt képes volt
megtenni, kemény, vízszintes felületen egy asszisztens
jelenléte és 2 percenkénti biztatása mellett. Az egyén
számára az volt a cél, hogy minél nagyobb távolságot
PHJWXGMRQWHQQLDPHJDGRWWLGĘDODWW$]HJ\pQPDJD
KDWiUR]WDPHJDMiUiVWHPSyMiWpVOHKHWĘVpJHYROWV]netet is tartani. Ha klaudikációs panaszok miatt a betegnek meg kellett állnia, akkor a vizsgálatot a fájdalom
PHJV]ĦQWpWN|YHWĘHQIRO\WDWKDWWDDSHUFHVLGĘNHUHWLJ
A vizsgálat során rögzítésre kerül a 6 perc alatt megtett
teljes távolság, valamint, amennyiben a beteget klaudikációs panasza megállásra kényszerítette, az addig
megtett távolság. A teszt elvégzése kontraindikált volt,
ha a vizsgált egyénnek 1 hónapon belül instabil anginája vagy infarktusa volt, ha vérnyomása meghaladta a
180/100 Hgmm-t vagy pulzusa 120/min felett volt. A sétát meg kellett szakítani mellkasi fájdalom, nehézlégzés,
alsóvégtagi fájdalom, elsápadás, ájulásérzés esetén.
A paraméterek nem mindegyikét vizsgálták az összes
beteg esetében, miután a vizsgáló orvosok döntötték
el, hogy mely vizsgálatokat ítélik szükségesnek.
6WDWLV]WLNDLPyGV]HUHN
Leíró statisztikai mutatóként az átlag (M) és szórás
(SD) adatok, illetve a gyakorisági adatok (n, %) kerül-

WHNIHOWQWHWpVUH$YL]VJiOWPXWDWyNLGĘEHQPHJILJ\HOW
változását ismételt méréses ANOVA-modellben vizsgáltuk. A dohányzás és cukorbetegség függvényében
PHJILJ\HOKHWĘYiOWR]iVRNDWIDNWRULiOLVLVPpWHOWPpUpVHV
ANOVA számításával végeztük. Mindkét modellben hatásnagyság mutatóként parciális éta-négyzetet számoltunk (kis hatás: ~0,02, közepes hatás: ~0,13, nagy
hatás: ~0,26) (20). A szignifikancia rögzített szintje a
V]iPtWiVRNVRUiQĮ YROWDVWDWLV]WLNDLHOHP]pseket IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0
statisztikai programmal végeztük (IBM Corp. Released
2017., Armonk, NY: IBM Corp.).
(WLNDLPHJIRQWROiVRN
A vizsgálatot a nemzetközi etikai standardoknak megIHOHOĘHQ D +HOVLQNL GHNODUiFLy V]HOOHPpEHQ YpJH]WN
Az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és
Kutatásetikai Bizottsága állásfoglalása alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet OGYÉI/51975-1/2016 számon a vizsgálatot engedélyezte.
A vizsgálatba bevont betegek adatait bizalmasan kezeltük. A beavatkozással nem járó vizsgálat során az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok ke]HOpVpUĘOpVYpGHOPpUĘOV]yOypYL;/9,,W|UYpQ\W
valamint a külön jogszabályokban foglalt adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmaztuk. A szeméO\L DGDWRN YpGHOPpUĘO pV D] DGDWNH]HOpVUĘO D EHWHJHW
tájékoztattuk. A betegek költségtérítésben nem részesültek.

Eredmények
A vizsgálatba összesen 761 beteg került beválasztásra,
de a kiindulási járópadlóteszt vagy 6 perces járáspróba-eredmény hiányában végül összesen 661 személy
adatait elemeztük iEUD 

Beválasztott betegek
(n=761)
Hiányzó klinikai adatok
(n=4)
(n=757)

Vizsgált betegpopuláció
(n=661)

1. ÁBRA. A vizsgálati populáció
58

Hiányzó adatok a funkcionális kapacitásról
(6 perces járástávolság,
járópadteszt)
(n=96)
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NDSDFLWiVW MHOOHP]Ę MiUiVWiYROViJpUWpNHN DODSMiQ D
betegek többsége Fontaine IIa stádiumú alsóvégtagi
YHUĘpUEHWHJVpJEHQ V]HQYHGHWW  WiEOi]DW  Eredményeink alapján a vizsgált mutatók mindegyike statisztikailag szignifikáns változást mutatott a kontrollmérések
során. A post-hoc elemzés alapján mind a boka-kar index, mind a járástesztek a kiindulási értékhez képest
növekedést mutattak a 3. havi és 6. havi mérések során
WiEOi]DW 
Megvizsgáltuk, hogy a boka-kar index, illetve a járástávolságok változása függ-e a betegek dohányzási státuszától, illetve attól, hogy a betegek diabéteszesek-e?
$ ERNDNDU LQGH[ YDODPLQW D MiUiVWHV]WHN LGĘEHQ WDpasztalható változása független volt a dohányzás vagy
cukorbetegség fennállásától iEUD .
Minden nemkívánatos esemény rögzítésre került a
Ä1HPNtYiQDWRVHVHPpQ\HNDGDWODSMiQ´6~O\RVPHOOpNhatást nem észleltünk. A leggyakoribb mellékhatások
DN|YHWNH]ĘNYROWDNIHMIiMiV  V]tYGRERJiVpU]pV
(2,0%), nehézlégzés (0,9%), hasmenés (0,9%), egyéb
gasztrointesztinális panasz (0,5%), szédülés (0,4%),
ezek nem igényelték a kezelés megszakítását.

2. TÁBLÁZAT. A betegpopuláció jellemzői (alapadatok)
Érték

#FUFHQPQVM»DJÍKFMMFN[úJ
Betegszám

661
249/412

1ĘIpU¿
Kor (évek, átlag±SD)

66,5±9,3

BMI (kg/m2)

28,4±4,4
139,2±15,2/
83,4±10,0

Vérnyomás (Hgmm)
Pulzusszám (ütés/perc)

76,7±9,2

.yUHOĘ]PpQ\
Cerebrovaszkuláris betegség (%)

12,9

Koronáriabetegség (%)

36,6

Diabetes mellitus (%)

41,8

Hyperlipidemia (%)

68,6

Obesitas (%)

33,0

Hipertónia (%)

84,2

Krónikus vesebetegség (%)

8,3

COPD (%)

17,5

Aktív dohányzás (%)

35,5

Korábban dohányzott (%)

27,2

0HJHOĘ]ĘJ\yJ\V]HUHOpV

Megbeszélés

Trombocitaaggregáció-gátló (%)

72,5

Antikoaguláns (%)

5,7

Ez a beavatkozással nem járó, prospektív klinikai vizsgálat Fontaine II. stádiumú, azaz claudicatio intermit59,3
WHQVEHQV]HQYHGĘEHWHJHNQpODUXWLQJ\DNRUODWDODSMiQ
alkalmazott cilostazolkezelés hatékonyságát és biztonA betegek átlagos életkora 66,45±9,33 év volt. A be- ságosságát elemezte.
választottak 62%-a férfi volt. Társbetegségek közül a A vizsgálat azt igazolta, hogy a hat hónapos cilostaleggyakoribb a hipertónia (84%), a hyperlipidaemia zolkezelés hatékonyan javítja a betegek funkcionális
(69%), a cukorbetegség (42%) és a koronáariabe- VWiGLXPiW Q|YHOL D MiUiVWiYROViJRW (UĘVVpJH D YL]VWHJVpJ   YROW $ YL]VJiODWEDQ UpV]WYHYĘ EHWHJHN gálatnak, hogy többféle tesztet is alkalmaztunk a járás37,7%-a (n=246) nem dohányzó vagy nem dohányzott távolság változásának megítélésére. E mellett már 6
élete során, 35,5%-uk (n=234) aktív dohányzó, míg a KyQDSRV NH]HOpV VRUiQ NLPXWDWKDWyDQ QĘWW D EHWHJHN
dohányzásról leszokottak aránya 27,3% (n=180) volt. boka-kar index értéke.
Beválasztáskor a betegek közel háromnegyede része- A cilostazol hatékonyságára vonatkozó Cochrane-tasült vérlemezkegátló kezelésben. Az egyéb dysbasiás QXOPiQ\EDQ  NRQWUROOiOW NHWWĘV YDN YL]VJiODWRW HOHWQHWHNHWFV|NNHQWĘWHUiSLD SHQWR[\SK\OOLQYDJ\QDIWLG- PH]WHN   ( YL]VJiODWRN LGĘWDUWDPD  KpW N|]|WW
rofuryl) – amelyben a betegek közel 60%-a részesült a mozgott és a bevont több mint 3700 beteg adatai azt
YL]VJiODWRWPHJHOĘ]ĘHQ±DYL]VJiODWNH]GHWpQDFLORV- igazolták, hogy a cilostazol javítja a betegek funkciotazol bevezetésével párhuzamosan elhagyásra került. nális kapacitását. Munkacsoportunk egy korábbi hazai
A betegek kiindulási adatait a WiEOi]DW tartalmazza.
vizsgálat keretében egy szintén hazai gyártású cilosA kiindulási BKI-érték 0,70±0,16 volt. A funkcionális tazol hatékonyságát már vizsgálta (21). Ebben a ta&LORVWD]ROWyOHOWpUĘYD]RDNWtYNH]HOpV
(pentoxyphyllin vagy naftidrofuryl) (%)

3. TÁBLÁZAT. Boka-kar index és járástesztek változása (Kiindulás – 3. hónap – 6. hónap)
3. hónap

6. hónap

átlag

SD

átlag

SD

átlag

SD

F

p

h2
partial

Boka-kar index

352

0,70

0,17

0,75

0,17

0,78

0,16

135,855

< 0,001

0,28

Fájdalommentes
járás

213

176,08

120,47

265,24

199,92

285,21

191,96

78,139

< 0,001

0,27

Max járás

213

275,32

205,31

366,75

224,59

431,97

251,33

83,838

< 0,001

0,28

Hatperces járás

431

258,56

175,07

330,80

199,87

366,39

238,16

120,480

< 0,001

0,22

A BKI átlagának számításakor a két végtagi érték közül az alacsonyabb került beszámításra.
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Posthoc
B < T1 < T2

Kiindulás

Esetszám
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nulmányban mind a fájdalommentes, mind az abszolút
MiUiVWiYROViJYDODPLQWDKDWSHUFHVVpWDWHV]WLVQĘWWD
kezelés során (20). A javulás mértéke megfelelt jelen
tanulmányunkban észlelt eredményeknek.
A boka-kar index változását kevés tanulmány elemezte
és az eredmények is ellentmondásosak (17, 22). Munkacsoportunk korábbi vizsgálata (21) hasonlóan a jelen

tanulmányhoz igazolta, hogy már hat hónapos cilostazolkezelés is szignifikánsan emeli a boka-kar index értékét.
A vizsgálatunkba beválasztott betegek tipikus csoportját jelentik a LEAD-betegeknek. Ezt mutatja az a tény
LV KRJ\ D EHWHJMHOOHP]ĘN PHJIHOHOQHN HJ\pE QDJ\
vizsgálatokban tapasztalt betegprofiloknak. Így például$JQHOOLpVPXQNDWiUVDLQDN perifériás érbeteg-kohor-

2. A ÁBRA. A boka-kar index változása cukorbetegekben, valamint nem cukorbetegekben (F [2,700] = 0,554, p = 0,575, h2p =
0,00) és dohányzási státusz szerint (F [4,698] = 1,590, p = 0,175, h2p = 0,01) (Kiindulás – 3. hónap [T1] – 6. hónap [T2])

2. B ÁBRA. A fájdalommentes járástávolság változása cukorbetegekben, valamint nem cukorbetegekben (F [2,422] = 2,383, p =
0,093, h2p = 0,01) és dohányzási státusz szerint (F [4,420] = 2,120, p = 0,077, h2p = 0,02) (Kiindulás – 3. hónap [T1] – 6. hónap [T2])

2. C ÁBRA. A maximális járástávolság változása cukorbetegekben, valamint nem cukorbetegekben (F [2,422] = 1,810, p = 0,165,
h2p = 0,01) és dohányzási státusz szerint (F [4,420] = 5,044, p = 0,001, h2p = 0,05) (Kiindulás – 3. hónap [T1] – 6. hónap [T2])
60

Cardiologia Hungarica

Járai és munkatársai: A cilostazolkezelés hatékonyan növeli a betegek járástávolságát
IJJHWOHQODGLDEpWHV]WĘOpVDGRKiQ\]iVLV]RNiVRNWyO

2. D ÁBRA. A hatperces járástávolság változása cukorbetegekben, valamint nem cukorbetegekben (F [2,858] = 1,075, p =
0,342, h2p = 0,00) és dohányzási státusz szerint (F [4,856] = 2,717, p = 0,029, h2p = 0,01) (Kiindulás – 3. hónap [T1] – 6. hónap [T2])

tokon végzett és idén közölt összesített elemzése azt
mutatta, hogy a hasonló életkorú (68 év ± 11) betegek esetében a legfontosabb társbetegség szintén a
hipertónia (75%), a hyperlipidaemia (48%), illetve a diabétesz (42%) volt (8). Nem vitatható, hogy a perifériás
érbetegek között rendkívül nagy a dohányzók aránya:
vizsgálatunkban is a betegek közel kétharmada, az Agnelli-elemzésben a betegek háromnegyede dohány]RWW $ GLDEpWHV] MHOHQWĘVpJH NO|Q|VNpSSHQ QDJ\
hiszen ebben a korcsoportban összehasonlítva a krónikus vagy éppen akut koronáriabetegek csoportjával
a cukorbetegség prevalenciája a perifériás érbetegek
között jóval nagyobb (11). Mindezek miatt fontos kérdésnek tekintettük, hogy a betegek ezen alcsoportjaiban (azaz a dohányzók, illetve diabéteszesek között) a
cilostazol hasonló hatékonyságot mutat-e, mint a nem
dohányzókban és nem cukorbetegekben. Az eredmények minden alcsoportban koherens hatékonyságot
mutattak.
Lényeges szempont az alkalmazhatóság szempontMiEyO D EL]WRQViJ NpUGpVH IĘOHJ DQQDN LVPHUHWpEHQ
hogy az Európai Gyógyszerügynökség (European
Medicines Agency, EMA) 2013-ban figyelemfelhívást
adott ki a cilostazollal kapcsolatos kardiovaszkuláris
események esetleges nagyobb kockázata miatt. Ezt
azóta sem regiszteradatok (23), sem pedig adatbányászat révén szerzett adatok (24) nem igazolták. A
vizsgálatunkban a kezelés megszakítását szükségesVp WHYĘ PHOOpNKDWiVVDO QHP WDOiONR]WXQN D] pV]OHOW
mellékhatások (fejfájás, hasmenés, szédülés, tachycardia és palpitáció) és azok gyakorisága a korábbi
YL]VJiODWRNEDQMHO]HWWHNKH]KDVRQOyDQHOHQ\pV]ĘYROW
(21).
Vizsgálatunk során, miután beavatkozással nem járó,
DUXWLQNOLQLNDLJ\DNRUODWRWWNU|]ĘWDQXOPiQ\YROWDEHtegek önkontrollos elemzése történt és etikai megfontolások miatt sem vizsgált olyan betegeket, akik nem
részesültek cilostazolkezelésben (placeboág). A megfigyelési periódusban alkalmazott egyéb szív- és ér61

rendszerre ható kezelés változása befolyásolhatta az
eredményeket.

Következtetések
A cilostazol biztonságosan alkalmazható és hatékoQ\DQQ|YHOLDFODXGLFDWLRLQWHUPLWWHQVEHQV]HQYHGĘEHtegek funkcionális kapacitását, javítja a járástávolságot
és a hemodinamikai paramétereket.
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