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StReSzczenIe
Projektbadania. BadanieBARI 2Dbyło
wieloośrodkowąrandomizowanąkontrolowanąpróbąkliniczną.
Grupabadana. W badaniuuczestniczyłołącznie 2368dorosłych(średniwiek
62lata)chorychna cukrzycę(przeciętna
wartośćhemoglobinyA1C 7,2%)z chorobą
wieńcową(rozpoznanąna podstawiekoronarograﬁi,w którejstwierdzonozwężeniedużejtętnicywieńcowejw odcinku
nasierdziowymo >50%w połączeniu
z dodatnimwynikiembadaniaobciążeniowego,lubzwężenieo >70%w połączeniu
z dolegliwościamidławicowymi).Z badaniawyłączanochorychwymagającychnatychmiastowejrewaskularyzacji,ze
zwężeniempnialewejtętnicywieńcowej,
stężeniemkreatyninypowyżej 2,0mg/dl,
wartościąHbA1C powyżej 13%,niewydolnościąsercaw IV klasieczynnościowejwedługNYHA,z dysfunkcjąwątrobylub
poddanychrewaskularyzacjiw ciągupoprzedzających 12miesięcy.
Metody. BadanieBARI 2Dzaprojektowanow celuocenyi porównaniakorzyści
z rewaskularyzacjiwieńcoweji leczeniazachowawczego,a takżeleczeniapolegającegona zwiększeniuinsulinowrażliwościlub
podażyinsulinyu chorychna cukrzycę
z chorobąwieńcową.Pacjenciwłączeni
do badaniabyliprzypisywanido pomostowaniatętnicwieńcowych(CABG)lub
przezskórnejinterwencjiwieńcowej(PCI)
na podstawieocenyklinicznejprzeprowadzonejprzezlekarzaprowadzącego.
Następniedokonywanodwóchniezależnychrandomizacjiwedługschematu
2× 2grupy.Zarównow grupieCABG,
jaki PCIchorychrandomizowano
do pierwotnejrewaskularyzacjiw połąwww.podyplomie.pl/diabetologiapodyplomie

czeniuz leczeniemzachowawczymlub
samegoleczeniazachowawczego.Niezależnieod wynikówrandomizacjido rewaskularyzacjilubleczeniazachowawczego
w obugrupachdokonywanorównieżrandomizacjido leczeniapolegającego
na zwiększaniupodażyinsuliny(poprzez
podawanieinsulinyi pochodnychsulfonylomocznika)lubinsulinowrażliwości
(głównieza pomocąmetforminyi tiazolidynedionów).
U wszystkichpacjentówdocelowa
wartośćhemoglobinyA1C wynosiła<7%,
docelowestężeniecholesteroluwefrakcjilipoproteino małejgęstości(LDL)
<100mg/dl,a doceloweciśnienietętnicze<130/80 mmHg,ponadtoprowadzonoporadnictwodotyczącezaprzestania
paleniatytoniu,redukcjimasyciałaoraz
wykonywaniawysiłkówfizycznych.Chorychprzypisanychdo rewaskularyzacji
kierowanona PCIlubCABGw ciągu
pierwszych 4tygodni.W grupiePCI
wszczepionośrednio 1,5stentunajednegochorego(w 34%przypadkówstent
uwalniającylek,a w pozostałychprzypadkachniepowlekanystentmetalowy).
Głównymparametremocenianym
w badaniubyłaumieralnośćogólna.Drugorzędowypunktkońcowyobejmował
zgony,zawałymięśniasercowegoi udary
mózgu.Zawałmięśniasercowegozdeﬁ-
niowanojakodwukrotnywzroststężenia
biomarkerówsercowychw połączeniu
z objawamiklinicznymi,zmianamielektrokardiograﬁcznymilubwynikamibadańobrazowychwskazującymina niedokrwienie.
Incydentyw okresieokołozabiegowym
zdeﬁniowanojakotrzykrotnywzrostaktywnościenzymówsercowychpo PCIlub
dziesięciokrotnywzrostpo CABG.
Osobyoceniającewystępowaniezawałówmięśniasercowegoi udarówmózgu
nieznałyprzypisaniachorychdo grupleczenia.Danezbieranow ciągu 6latdo 2008
roku,a obserwacjatrwała średnio1,5roku.
Wynikianalizowanow populacjiprzeznaczonejdo leczenia(intention-to-treat).

Obserwowanoczęsteprzechodzeniechorychz grupydo grupy(u 42%chorych
w grupieleczeniazachowawczegowykonanoostatecznierewaskularyzację; 40%
w grupiezwiększaniainsulinowrażliwości
i 11%pacjentóww grupiezwiększaniapodażyinsulinyotrzymywałolekistosowane
w ramachdrugiejocenianejstrategiileczeniahipoglikemizującego).
Wyniki.GrupyCABGi PCIróżniłysię
pod kilkomawzględami.Najważniejszą
różnicąbyłoczęstszewystępowaniechorobytrójnaczyniowejw grupieCABGniż
w grupiePCI(52vs 20%).Po połączeniu
grupCABGi PCIniestwierdzonoróżnicy
przeżywalnościmiędzyramieniemrewaskularyzacjia ramieniemleczeniazachowawczego(87,8vs 88,3%;p=0,97).
Jeżelichodzio drugorzędowepunkty
końcowe,wśródpacjentóww grupie
CABG,którychprzypisanodo rewaskularyzacji,częstośćwystępowaniapoważnych
incydentówsercowo-naczyniowychbyła
mniejszaniżwśródprzypisanychdo leczeniazachowawczego(22,4vs 30,5%;
p=0,01).Największaróżnicadotyczyławystępowanianieprowadzącychdo zgonu
zawałówmięśniasercowego(7,4vs 14,6%).
W grupiePCIryzykowystąpieniapoważnegoincydentusercowo-naczyniowego
nieróżniłosięmiędzypacjentamiprzypisanymido rewaskularyzacjia pacjentami
przypisanymido leczeniazachowawczego
(23,0vs 21,1%;p=0,15).
Niestwierdzonoróżnicumieralności
aniczęstościwystępowaniapoważnych
incydentówsercowo-naczyniowychmiędzygrupamizwiększaniapodażyinsuliny
i insulinowrażliwości.Wydajesięjednak,
żeleczeniepolegającena zwiększaniuinsulinowrażliwościwiązałosięz mniejszą
częstościąwystępowaniapowikłań,takich
jakincydentyhipoglikemiii przyrostmasy
ciała.
Wnioski. Wydajesię,żewśródchorych
przypisanychkliniczniedo PCIwczesna
rewaskularyzacjaniepoprawiawyników
leczeniaw porównaniuz samymleczeTom 7 Nr 2, 2010 Diabetologia po Dyplomie
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niemzachowawczym.Natomiastwśród
pacjentówprzypisanychklinicznie
do CABGwczesnarewaskularyzacja
zmniejszaczęstośćwystępowanianieprowadzącychdo zgonuzawałówmięśnia
sercowego,aleniewpływana umieralnośćogólną.Wynikileczeniapolegającegona zwiększaniupodażyinsulinylub
insulinowrażliwościbyłytakiesame,ale
todrugiemożewiązaćsięz mniejszączęstościąwystępowaniazdarzeńniepożądanych.

KomentARz
Na podstawiebadaniaBARI 2Dmożnasądzić,żerewaskularyzacjaw połączeniu
z leczeniemzachowawczymniepoprawia
wynikówleczeniaw porównaniuz optymalnymleczeniemzachowawczymu chorychprzypisanychkliniczniedo PCI.
U pacjentów,którychna podstawieoceny
klinicznejuznanoza kandydatówdo
CABG,nastąpiłozmniejszenieryzykaincydentówwieńcowych,głównienieprowadzącychdo zgonuzawałówmięśnia
sercowego.Chorzybylijednakprzypisywanido grupPCIi CABGna podstawie
ogólnegowrażeniaklinicznegoi pozostaje
niejasne,jakacharakterystykadeﬁn
 iuje
tychchorych,którzyodniosąkorzyść
z wczesnejrewaskularyzacjipolegającej
na CABG.Niejestrównieżjasne,czy
za obserwowaneróżnicewynikówleczenianiemogłyodpowiadaćróżnicecharakterystykiklinicznejlubzwiązanez samym
zabiegiemrewaskularyzacji.
W badaniuBARI 2Docenianokilkaklinicznieistotnychpunktówkońcowych,ale
pewnychważnychparametrówzabrakło.
Jednymz ważnychkliniczniewynikówleczenia,któregonieanalizowano,byłapoprawaobjawowa.Dławicapiersiowa
występowałana początkupróbyklinicznej
u 82%pacjentówobjętychrandomizacją,
alenieprzedstawionodanychna temat
wpływuocenianychinterwencjina objawy
kliniczne.Nieocenianorównieżwpływu
CABGna czynnośćpoznawczą,a takżejakośćżyciaw samooceniechorych.Do innychważnychograniczeńtegobadania
należąbrakdanychz długoterminowejobserwacjiorazstosunkowoszerokieprze-
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działyufności.Zarównojeden,jaki drugi
czynnikzmniejszajączułośćwykrywania
mniejszych,aleważnychróżnicmiędzy
ocenianymisposobamileczenia.
W badaniuBARI 2Docenianorównież
to,czyskuteczniejszejestzwiększaniepodażyinsuliny,czyinsulinowrażliwości.Tę
próbęklinicznązaprojektowanow celu
zbadaniateorii,żeleczeniezwiększające
insulinowrażliwośćmogłobyprowadzić
do lepszychsercowo-naczyniowychwynikówleczeniaw porównaniuzezwiększaniempodażyinsuliny,opartejna wynikach
kilkubadańobserwacyjnych,w których
stwierdzonokorelacjęmiędzystężeniem
insulinywekrwia występowaniemincydentówsercowo-naczyniowych.1 W tym
badaniuobietestrategiewydawałysięjednakrównorzędnemimouzyskania,zgodniez przewidywaniami,mniejszego
stężeniainsulinyw grupieleczeniazwiększającegoinsulinowrażliwość.Ograniczeniemtegoaspektubadaniabyłoznaczne
przechodzeniechorychz jednejdo drugiejgrupyleczenia.
Chociażrolastężeniainsulinyw surowicyjestinteresującapod względemnaukowym,znaczenietejkwestiiw praktyce
klinicznejjestprawdopodobnieograniczone.Grupowanielekówo różniącymsię
mechanizmiedziałania(takichjakinsulina
i pochodnesulfonylomocznikaorazmetforminai tiazolidynediony)niepozwala
na odróżnieniewpływuleczeniana stężenieinsulinyod wpływusamegomechanizmudziałanialeku,różnychinnych
działańkażdegoleku,stosowaniaposzczególnychpreparatówlubkolejnościichstosowania.
WynikibadaniaBARI 2Dsązgodne
z głównymiwynikamibadaniaClinical
OutcomesUtilizingRevascularizationand
AggressiveDrugEvaluation(COURAGE),
którewskazywałyna brakklinicznieistotnychkorzyściz uzupełnianiaoptymalnego
leczeniazachowawczegoo pierwotnąPCI
u chorychna cukrzycęi stabilnąchorobę
wieńcową.2 Wydajesię,żeoptymalneleczeniezachowawczejestrównieskutecznelubnawetskuteczniejszeniżPCI
w połączeniuz leczeniemzachowawczym
u chorychbezwskazańdo CABG,koniecznościrewaskularyzacjiw trybienagłymlub

dławicyopornejna leczenie.Wykonywanie
PCImożerównieżnarażaćpacjentów
na niepotrzebneryzyko,biorącpod uwagępotrzebędługotrwałegoleczeniaprzeciwpłytkowego,a czynniktenniezostał
uwzględnionyaniniebyłocenianyw tej
próbieklinicznej.
Biorącpod uwagębrakwyraźnychkorzyściz wczesnychPCI,stosowanaw większościośrodkóww StanachZjednoczonych
praktykałączeniarozpoznaniachoroby
wieńcowejna podstawiekoronarograﬁi
z terapeutycznymizabiegamiPCImoże
zostaćuznanaza problematyczną.Obecniedostępnedowodynieprzemawiają
za celowościąrutynowegowczesnegołączeniapierwotnejPCIz optymalnymleczeniemzachowawczym.Kardiolodzy
powinnizatemrozważyćzaprzestanie
praktykiwykonywaniarutynowychPCI
po diagnostycznejkoronarograﬁiu chorych,u którychniepodjętowcześniejpróbyzastosowaniaoptymalnegoleczenia
zachowawczego.JeżeliwykonujesięPCI
w trybieinnymniżnagły,ważneabychorzyrozumieli,żecelemleczeniajestograniczeniedolegliwościdławicowych,a nie
zmniejszenieryzykazawałumięśniasercowegolubzgonu.
Clinical Diabetes, Vol. 28, No. 1, 2010, p. 28.
Managing Stable Coronary Disease in Patients
With Diabetes: The BARI 2D Trial.
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