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Randomizowane badanie kliniczne „Pacemaker or Defibrillator Surgery without Interruption 
of Anticoagulation”, akronim BRIUSE CONTROL, miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie  
o bezpieczeństwo stosowania ciągłej terapii pochodnymi witaminy K (VKA) w stosunku do terapii 
pomostowej za pomocą heparyny (drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej) u pacjentów 
poddawanych zabiegom z zakresu elektroterapii serca. Duża metaanaliza badań obserwacyjnych 
opublikowana w 2012 roku wskazywała na przewagę strategii bez przerywania VKA oraz brak dużych 
badań randomizowanych w tym zakresie. Badanie zostało przerwane przed ukończeniem rekrutacji 
ze względu na istotne lepsze wyniki leczenia w grupie kontynuacji VKA. 

Badanie BRUISE CONTROL było wieloośrodkowym, randomizowanym, pojedynczo 
zaślepionym badaniem klinicznym do którego kwalifikowali się wszyscy pacjenci poddawani 
planowym zabiegom: wszczepienia lub wymiany układu stymulującego albo defibrylatora (ICD)  
oraz wymiany elektrod układu lub rewizji loży układu, stosujący VKA z powodu rocznego ryzyka 
powikłań zakrepowo-zatorowych ocenianego na przekraczające 5%. Pacjenci byli radomizowani  
w stosunku 1:1 do grupy z ciągłą terapią VKA – docelowy poziom wskaźnika INR w dniu zabiegu  
≤3 (≤3,5 u pacjentów z mechaniczną zastawką serca) oraz grupy pomostowej (kontrolnej) – heparyna 
drobnocząsteczkowa (LMWH) w dawce terapeutycznej na 5 dni przed zabiegiem, ostatnia dawka 
>24h przed zabiegiem, lub heparyna niefrakcjonowana (UFH) przez 3 dni przed zabiegiem, ostatnia 
dawka 4h przed zabiegiem; heparyna był ponownie włączana 24h po zabiegu i kontynuowana  
do uzyskania terapeutycznego poziomu wskaźnika INR. Aspirynę (ASA) kontynuowano u wszystkich 
pacjentów a klopidogrel u pacjentów ze stentem powlekanym lub stentem metalowym 
implantowanym mniej niż rok przez badaniem. Pojedyncze zaślepienie uzyskano poprzez stworzenie 
w partycypujących ośrodkach osobnych zespołów zajmujących się częścią operacyjną badania  
oraz oceną leczenia; pacjenci znali przydział do grupy badanej lub kontrolnej. Zespół zajmujący  
się kontrolą loży oceniał pacjenta w trakcie hospitalizacji, wizyty kontrolnej po dwóch tygodniach 
oraz podczas każdej wizyty, w trakcie której podejmowano decyzje dotyczące postępowania z lożą.  

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie klinicznie istotnego 
krwiaka loży, definiowanego jako krwiak wymagający interwencji chirurgicznej, wydłużenia 
hospitalizacji lub przerwania terapii VKA (poprzez obniżenie INR do poziomu subterapeutycznego  
na co najmniej 24h). Drugorzędowymi punktami końcowymi badania były: składowe punktu 
pierwszorzędowego, duże okołooperacyjne epizody krwawienia (heamothorax, tamponada), 
powikłania zakrzepowo-zatorowe, śmiertelność ogólna oraz jakość życia.  



Zakładając 80% moc i dwustronny błąd α 0,05 obliczono, że do osiągnięcia 30% redukcji  
w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego potrzebna była grupa 984 pacjentów. Z góry 
założono dwie analizy pośrednie, po włączeniu 33% i 66% pacjentów do badania.  

Zewnętrzny komitet monitorujący skuteczność i bezpieczeństwo terapii nakazał zakończenie 
badania po drugiej analizie pośredniej ze względu na istotne lepsze wyniki leczenia w grupie  
bez przerywania VKA.  

W czasie trwania badania od października 2009 do lutego 2013, w 17 ośrodkach kanadyjskichi 
jednym brazylijskim, zrandomizowano 681 pacjentów, z czego do analizy wykorzystano dane  
668: 325 z grupy VKA i 334 z grupy kontrolnej; głównym powodem wyłączenia z analizy było 
wycofanie zgody przez pacjenta (7 osób). Charakterystyki pacjentów w obu grupach były 
porównywalne; średnia punktacja CHADS2 3,4; ok. 30% pacjentów miało mechaniczną zastawkę 
serca a ok. 40% przewlekle stosowało ASA. W grupie kontrolnej, u 82% pacjentów zastosowano 
LMWH, u 16% UFH, u pozostałych obie heparyny a mediana poziomu wskaźnika INR wyniosła  
1,2. W grupie VKA mediana  poziomu INR wyniosła 2,3 [IQR 2,0-2,6].  

W zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, terapia VKA okazała się lepsza:  
12 vs. 54 incydenty ; RR 0,19 (95% CI: 0,1-0,36). Zanotowano również istotną przewagę na korzyść 
grupy VKA w zakresie każdej ze składowych pierwszorzędowego punktu końcowego analizowanych 
osobno.  

W zakresie drugorzędowych punktów końcowych, nie wykazano istotnej różnicy pomiędzy 
grupami w zakresie powikłań zakrzepowo-zatorowych, dużych krwawień, powikłań infekcyjnych 
wymagających usunięcia układu. Nie wykazano różnicy w zakresie śmiertelności ogólnej,  
ale wszystkie cztery zgony dotyczyły pacjentów z grupy VKA i nie były bezpośrednio związane  
z przeprowadzonym zabiegiem. Satysfakcja pacjenta, mierzona skalą Likerta, była istotnie wyższa  
w grupie VKA. Zidentyfikowano jeden czynnik istotnie zwiększający ryzyko krwiaka loży: stosowanie 
ASA – RR 2,04 (95% CI: 1,19-3,48).  

Autorzy wymieniają częściowo subiektywny charakter pierwszorzędowego punktu 
końcowego jako główne graniczenie badania.  

Podsumowując, badanie BRUISE CONTROL było prawidłowo zaprojektowanym  
i przeprowadzonym badaniem klinicznym które wykazało przewagę strategii kontynuacji terapii VKA 
w przypadku zabiegów z zakresu wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Badanie  
to potwierdziło wyniki metaanalizy badań obserwacyjnych z zakresu tego zagadnienia.  

Finansowanie: Canadian Institutes of Health Research (CIHR), University of Ottawa Heart 
Institute Academic Medical Organization Alternate Funding Program.  

 

 


