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Uvod  

Ve studii byla provedena metaanalýza 4 nových  perorálních 

antikoagulanciií ve srovnání s warfarinem v indikaci prevence cévní 

mozkové příhody a systémového embolismu u pacientů s fibrilací síní.  

Metodika  

Data pro metaanalýzu byla získána z databáze  Medline a to v čase od 

1.ledna 2009 do 19. listopadu 2013. Sledovaná data byla omezena na 

randomizované klinické studie fáze 3 u pacientů s fibrilací síní, kteří 

byli randomizováni k léčbě novými perorálními antikoagulancii nebo 

warfarinem.Byla zpracována meta-analýza všech 71 683 účastníků 

zahrnuty byla data ze studií  do RE-LY, ROCKET AF, Aristotela, AF-

TIMI 48 hodnocení. Hlavní výsledky byly mrtvice a systémové 

embolizační příhody, ischemické cévní mozkové příhody, 

hemoragická cévní mozková příhody, mortalita ze všech příčin, 

infarkt myokardu, závažné krvácení, intrakraniální krvácení a krvácení 

do zažívacího traktu. Spočítali jsme, relativní riziko (RR) a 95% CI 

pro každý výsledek. Udělali jsme  analýzy poskupin  abychom mohli 

posoudit, zda rozdíly v charakteristikách pacientů ovlivnily  výsledky. 

 

 



Výsledky  

42 411 účastníků bylo léčeno novými perorálními  antikoagulačními 

preparáty  a 29 272 účastníků bylo léčeno warfarinem. Výsledek 

metaanalýzy prokázal, že  nová perorální antikoagulancia výrazně 

snižuje cévní mozkovou příhodu nebo systémové příhody o 19% ve 

srovnání s warfarinem (RR 0 • 81, 95% CI 0 • 73-0 • 91, p <0 • 0001), 

hlavně v důsledku snížení hemoragické cévní mozkové příhody (0 • 

49, 0 • 38-0 • 64, p <0 • 0001). Nová perorální antikoagulancia také 

výrazně snižuje mortalitu ze všech příčin (0 • 90, 0 • 85-0 • 95, p = 0 • 

0003) a nitrolební krvácení (0 • 48, 0 • 39-0 • 59, p <0 • 0001 ), ale 

zvýšená je incidence gastrointestinálního  krvácení (1 • 25, 1 • 01-1 • 

55, p = 0 • 04).  V jednotlivých podskupinách nebyla zjištěna  

heterogenita  pro endpiointy cévní mozkové příhody nebo systémové 

příhody. Nízkodávkové nové antikoagulační přípravyk  ukázala 

podobné celkové snížení cévní mozkové příhody nebo systémové 

příhody  ve srovnání s warfarinem (1 • 03, 0 • 84-1 • 27, p = 0 • 74), 

ale  příznivější krvácení profil (0 • 65, 0 • 43-1 • 00, p = 0 • 05), ale 

častější výskyt ischemické  CMP (1 • 28, 1 • 02-1 • 60, p = 0 • 045). 

 

 

 

 

Závěr  

Tato meta-analýza jako první zahrnuje údaje o všech čtyřech nových 

perorálních antikoagulancií jež byly testoványv klinických  studiích 

fáze 3 k pro prevenci cévní mozkové příhody a systémové  

embolizace  u pacientů s fibrilací síní. Nová perorální antikoagulancia, 

měly příznivý profil rizik a přínosů, s výrazným snížením cévní 

mozkové příhody, intrakraniálního krvácení a mortality, celková 

incidence   závažného krvácení byla obdobná  jako u warfarinu, ale 

bylo prokázána větší krvácení do zažívacího traktu. Relativní účinnost 

a bezpečnost nových perorální antikoagulancia byla konzistentní v 



celé řadě pacientů. Naše výsledky poskytují lékařům komplexnější 

obraz o nových perorálních antikoagulancií jako terapeutické 

možnosti snížení rizika cévní mozkové příhody u této populace 

pacientů. 

Zpracoval MUDr. Libor Červinek  
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