RESPECT ESUS: A dabigatrán és az aszpirin összehasonlítása a
további stroke-ok megelőzésében ismeretlen eredetű stroke-on
átesett betegeknél (1160.189)
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RESPECT ESUS: A dabigatrán és az aszpirin összehasonlítása a további
stroke-ok megelőzésében ismeretlen eredetű stroke-on átesett
betegeknél
Ez egy összefoglaló a stroke kockázatának kitett betegek egyik klinikai vizsgálatáról. Leírja,
hogyan folytatták a kutatók a vizsgálatot, és milyen eredmények születtek. Ezt az
összefoglalót a nyilvánosság számára készítettük.
Köszönettel tartozunk minden betegnek, aki részt vett a vizsgálatban. Önök fontos
kérdésekre segítettek választ kapni a dabigatránnal és a stroke kezelésével kapcsolatban.

Miről szólt ez a vizsgálat?
Ebben a vizsgálatban olyan betegek vettek részt, akik korábban a stroke azon típusán estek
át, melyet ismeretlen eredetű embóliás stroke-nak (ESUS) nevezünk. A kutatók a további
stroke-ok megelőzésére szolgáló 2 különböző kezelést hasonlítottak össze. Arra keresték a
választ, hogy a dabigatrán nevű gyógyszer hatékonyabb-e az aszpirinnél.

Miért volt szükséges ez a vizsgálat?
A stroke-on átesett betegeknél nagyobb a kockázata egy újabb stroke-nak. Egyes stroke-okat
vérrögök okoznak. Az ilyen típusú stroke-on átesett betegek különböző gyógyszereket
szednek a vérrögök kialakulása ellen. Az, hogy melyik gyógyszer a leghatékonyabb az ilyen
betegek számára, általában attól függ, hogy hogyan alakult ki a vérrög a véráramban. Egyes
vérrögök az erekben lévő zsíros lerakódások körül alakulnak ki.
Bizonyos stroke-ok esetében az orvosok nem tudják, hogy mi okozza a vérrög kialakulását.
Ezt a fajta stroke-ot nevezzük ESUS-nak. Az ESUS-on átesett betegek gyakran aszpirint
szednek a további stroke-ok megelőzésére. De az orvosok nem tudják, hogy mi az ESUS
leghatékonyabb kezelése. Ezt a vizsgálatot azért végezték el, hogy megnézzék, a dabigatrán
hatékonyabb-e az aszpirinnél egy másik stroke megelőzésében.
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Mely gyógyszereket vizsgálták?
A kutatók a dabigatrán nevű véralvadásgátló szert vizsgálták. A dabigatrán lassítja
a véralvadást. Csökkenti a vérrögök képződéséhez szükséges fehérjék mennyiségét.
A dabigatránt kapszula formájában kell szedni szájon át.
A kutatók a dabigatránt egy másik, aszpirin néven ismert véralvadásgátló szerrel
hasonlították össze. Az aszpirin megelőzi, hogy a vérlemezke nevű kisméretű vérsejtek a
vérrögök kialakulásához szükséges lerakódásokat alkossanak. Az aszpirint tabletta
formájában kell szedni szájon át.

Kik vettek részt ebben a vizsgálatban?
Azok a betegek vehettek részt ebben a vizsgálatban, akiknek ESUS típusú stroke-juk volt a
vizsgálatot megelőző 3–6 hónapban.
Összesen 5390 beteg vett részt a vizsgálatban. Ebből 3403 volt férfi és 1987 nő. Az
átlagéletkor 64 év volt. A legfiatalabb beteg 18 éves volt, a legidősebb 94. Az alábbi táblázat
bemutatja a betegek számának földrajzi megoszlását régiónként és országonként.
Földrajzi terület

Országok

Nyugat-Európa

Ausztria, Belgium, Franciaország,
Németország, Görögország, Olaszország,
Portugália, Spanyolország, Svédország,
Svájc

2464 beteg

Ázsia

Kína, Hong Kong, India, Japán, Korea,
Malajzia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld

1198 beteg

Közép-Európa

Horvátország, Cseh Köztársaság,
Észtország, Magyarország, Lengyelország,
Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia,
Törökország, Ukrajna

704 beteg

Észak-Amerika

Kanada, Amerikai Egyesült Államok

594 beteg

Latin-Amerika

Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia,
Mexikó, Peru

225 beteg

Más területek

Ausztrália, Izrael, Új-Zéland, Dél-Afrika

205 beteg
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Hogyan végezték ezt a vizsgálatot?
A betegeket 2 csoportra osztották. Az egyik csoport dabigatránt kapott, a másik aszpirint.
Minden beteg egyenlő eséllyel kerülhetett a dabigatrán vagy az aszpirin csoportba.
A betegeknek 6 hónap és 3,5 év közötti időtartamban kellett a gyógyszert szedniük. A
betegek nem tudták, hogy melyik kezelést kapták. Ezt az orvosok sem tudták.
A betegek a dabigatrán csoportban naponta 220 milligrammot (mg) vagy 300 mg-ot szedtek.
Naponta kétszer 1 kapszulát vettek be.
Az aszpirin csoport betegei 1 tabletta 100 mg-os aszpirint szedtek naponta egyszer.
A betegek rendszeresen jártak orvosukhoz. Ilyenkor az orvosok összegyűjtötték az
információkat a betegek egészségi állapotáról.
A vizsgálat során a kutatók összehasonlították, hogy hány betegnek volt stroke-ja a
dabigatrán csoportból és az aszpirin csoportból. Azt is ellenőrizték, hogy a betegeknek volt-e
jelentősebb vérzési zavara a vizsgálat során. A vérzési zavar jelentősebb volt, ha a
következők közül legalább 1 jelentkezett:




A betegnek vérátömlesztésre volt szüksége.
A vérzés a test egyik fontos területén jelentkezett (mint például az agyban).
A vérzés a beteg halálához vezetett.

Mik voltak a vizsgálat eredményei?
Annak az esélye, hogy stroke következzen be a vizsgálat során, mind a dabigatránt, mind az
aszpirint szedő betegeknél azonos volt. Az elemzésbe a vizsgálatban részt vevő összes
beteget bevonták. A dabigatrán csoportban 2695 betegből 177-nek (6,6%) volt stroke-ja.
Az aszpirin csoportban 2695 betegből 207-nek (7,7%) volt stroke-ja. A kutatók statisztikai
vizsgálatokat végeztek az eredményeken. Úgy találták, hogy a kezelési csoportok közötti
eltérés valószínűleg véletlenül jött létre.
Annak az esélye, hogy jelentősebb vérzési zavar alakuljon ki a vizsgálat során, szintén
hasonló volt mindkét kezelés esetében. Az elemzésbe minden vizsgálati kezelést kapott
résztvevőt bevontak. A dabigatrán csoportban 2676 betegből 65-nél (2,4%) volt jelentősebb
vérzési zavar. Az aszpirin csoportban 2674 betegből 48-nak (1,8%) volt jelentősebb vérzési
problémája.
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Jelentkezett valamilyen nem kívánt hatás?
Nem kívánt hatás minden olyan egészségügyi probléma, melyet az orvos szerint a vizsgált
gyógyszerek okoztak. Ebben a vizsgálatban a dabigatrán csoportban 2676 betegből 503-nál
(19%) jelentkeztek nem kívánt hatások. Az aszpirin csoportban 2674 betegből 344-nél (13%)
jelentkeztek nem kívánt hatások.
A leggyakoribb nem kívánt hatások, melyek legalább 25 betegnél jelentkeztek mind a
dabigatránt, mind az aszpirint szedő betegek között, az alábbi táblázatban láthatók.
Dabigatrán
220 mg vagy 300 mg
(2676 beteg)

Aszpirin
100 mg
(2674 beteg)
25 beteg
(kevesebb, mint 1%)

Gyomorrontás

44 beteg (2%)

Vér a vizeletben

39 beteg (2%)

12 beteg
(kevesebb, mint 1%)

Orrvérzés

33 beteg (1%)

39 beteg (2%)

Gyomorfájdalom

33 beteg (1%)

19 beteg
(kevesebb, mint 1%)

Néhány nem kívánt hatás súlyos volt, mivel kórházi vizsgálatot vagy hosszabb kórházi
tartózkodást igényelt, életveszélyes vagy végzetes volt. Akkor is súlyosak voltak a nem kívánt
hatások, ha fogyatékossághoz vagy születési rendellenességhez vezettek, vagy az orvos
bármilyen más okból súlyosnak ítélte meg. Ebben a vizsgálatban a dabigatránt szedő
csoportban 93 betegnél (4%) jelentkeztek súlyos nem kívánt hatások. Az aszpirin csoportban
56 betegnél (2%) jelentkeztek súlyos nem kívánt hatások.

Vannak további vizsgálatok?
Amennyiben a kutatók további klinikai vizsgálatokat végeznek a dabigatránnal, megtalálhatja
azokat a következő részben felsorolt weboldalakon. Az ilyen vizsgálatok kereséséhez
használja a következő neveket: dabigatrán vagy dabigatrán-etexilát.
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Hol találhatóak további információk ezzel a vizsgálattal
kapcsolatban?
A tudományos összefoglalót a vizsgálat eredményeiről ezeken a weboldalakon találhatja:
1. Kattintson a http://www.trials.boehringer-ingelheim.com/ linkre, és keresse az
1160.189-es vizsgálati számot.
2. Látogasson el a www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search weboldalra, és keressen rá a
2013-003444-24-es EudraCT-számra.
3. Látogasson el a www.clinicaltrials.gov weboldalra, és keressen rá az NCT02239120
NCT számra.
A vizsgálat a Boehringer Ingelheim megbízásából készült.
A vizsgálat teljes címe: „Randomized, double-blind, Evaluation in secondary Stroke
Prevention comparing the EfficaCy and safety of the oral Thrombin inhibitor dabigatran
etexilate (110 mg or 150 mg, oral b.i.d.) versus acetylsalicylic acid (100 mg oral q.d.) in
patients with Embolic Stroke of Undetermined Source (RESPECT ESUS)”.
Ez egy 3. fázisú vizsgálat volt. A vizsgálat 2014 decemberében kezdődött, és 2018
augusztusában ért véget.

Fontos tudnivaló
Ez az összefoglaló csak egyetlen vizsgálat eredményeit mutatja be, és nem feltétlenül tükrözi
a vizsgált gyógyszerről rendelkezésre álló valamennyi ismeretet. Általában több vizsgálatot
végeznek annak kiderítésére, hogy mennyire hatásos egy gyógyszer, és milyen mellékhatásai
vannak. Egyéb vizsgálatok más eredményeket adhatnak.
Ha további információkat szeretne megtudni a vizsgált gyógyszerről, tanulmányozza a
gyógyszer adott országban érvényes alkalmazási előírását vagy kérdezze a gyógyszerről
kezelőorvosát. A vizsgálat eredményei alapján ne változtasson a kezelésén anélkül, hogy
kezelőorvosával előzetesen megbeszélné. A konkrét kezelésével kapcsolatban mindig
kezelőorvosához forduljon.
A Boehringer Ingelheim ezt a laikusoknak szóló összefoglalót az átláthatóságra vonatkozó
kötelezettségeivel összhangban készítette el. Ez a laikusoknak szóló összefoglaló az Európai
Unió lakossága számára készült.
©Boehringer Ingelheim International GmbH.
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