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 Przegląd systematyczny z metaanalizą Periprocedural Heparin Bridging in Patients Receiving 
Vitamin K Antagonists Systematic Review and Meta-Analysis of Bleeding and Thromboembolic Rates 
został przeprowadzony jako próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieją dowody naukowe wskazujące, 
że terapia pomostowa za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH) stosowana u pacjentów 
stosujących przewlekle antagonistów witaminy K (VKA) i poddawanych planowym zabiegom 
inwazyjnym lub chirurgicznym wpływa istotnie na ryzyko wystąpienia powikłań zatorowo-
zakrzepowych lub ryzyko krwawienia.  

 Prezentowane doniesienie było przeglądem systematycznym piśmiennictwa z lat 2000-2010,  
przeprowadzonym w bazach Medline, EMBASE oraz Cochrane Collaboration, popartym ręcznym 
wyszukiwaniem w pozycjach piśmiennictwa cytowanych w odpowiednich standardach praktyki 
klinicznej. Kryteria włączenia i wykluczenia badań podsumowano w Tabeli 1. Do przeglądu włączano 
badania eksperymentalne i obserwacyjne, z grupą kontrolną i bez, obejmujące pacjentów 
poddawanych zabiegom inwazyjnym lub chirurgicznym, z zastosowaniem terapii pomostowej LMWH. 
Głównymi punktami końcowymi przeglądu były powikłania zatorowo-zakrzepowe (zarówno tętnicze 
jak i żylne) oraz krwawienia, przede wszystkim zdefiniowane jako duże (major).  

 Z początkowych 1171 badań, do ostatecznej analizy włączono 34 badania obejmujące  ponad 
12 tysięcy pacjentów, z czego u 7118 zastosowano formę terapii pomostowej z zastosowaniem 
LMWH. Zidentyfikowano jedno badanie randomizowane (ekstrakcje stomatologiczne), 20 badań 
prospektywnych i 13 retrospektywnych lub niejasnych; 12 badań obejmowało implantację urządzeń 
do elektroterapii serca. Pozostałe badania dotyczyły zabiegów inwazyjnych lub chirurgicznych 
wszystkich specjalności medycznych. Głównym powodem stosowania VKA było migotanie 
przedsionków (AF) – 44% pacjentów, mechaniczna zastawka serca – 24%, wywiad żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej – 22% lub inne przyczyny – 10%. W 16 badaniach raportowano wstępne 
ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych: 53% pacjentów poddawanych terapii pomostowej należało 
do grupy wysokiego ryzyka. W 65% badań posługiwano się zdefiniowanym protokołem terapii 
pomostowej. W 41% podano źródła finansowania. Tylko pięć badań zawierało grupę kontynuującą 
VKA pomimo zabiegu, podczas gdy większość pacjentów w grupach kontrolnych nie przyjmowała  
lub nie wymagała żadnego leczenia VKA. Mediana obserwacji w badaniach wynosiła 30 dni  
(zakres 7-90 dni). Autorzy ocenili jakość badań włączonych do przeglądu jako słabą.  

 Dane dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych raportowano we wszystkich 34 badaniach. 
Ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia powikłania zakrzepowo-zatorowego w grupie pomostowej 
wyniosło 0,9% (95% CI: 0,0–3,4) a w grupie bez pomostu 0,6% (95% CI: 0,0–1,2) i dotyczyło 
przeważnie zatorów tętniczych.  



W ośmiu badaniach z grupą kontrolną, nie obserwowano istotnych różnic pomiędzy grupami 
dla szansy wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych ogółem, jak  i z podziałem na tętnicze  
i żylne. Ponadto, w dwóch badaniach, nie wykazano zależności pomiędzy wystąpieniem powikłań 
zakrzepowo-zatorowych i dawką LMWH (pełna, profilaktyczna, pośrednia). Krótka analiza wrażliwości 
potwierdziła wyniki analizy podstawowej.  

Krwawienia raportowano we wszystkich 34 badaniach, podczas gdy duże krwawienia 
(wymagające transfuzji, interwencji chirurgicznej, przedłużonego pobytu w szpitalu itd.) raportowano 
w 24 badaniach. Ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia w grupie pomostowej 
wynosiło 13,1% (34 badania; 95% CI: 0,0–45,2) a dużego krwawienia 4,2% (24 badania; 95% CI:  
0,0–11,3). W grupie bez terapii pomostowej ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia 
wynosiło 3,4% (13 badań; 95% CI: 1,1–5,8) a dużego krwawienia 0,9% (5 badań; 95% CI: 0,2–1,6).  

W badaniach z grupą kontrolną, w grupie pomostowej stwierdzono wyższe ryzyko 
wystąpienia krwawienia: OR 5,40 (13 badań; 95% CI: 3,00 –9,74) oraz wystąpienia dużego 
krwawienia: OR 3,6 (5 badań; 95% CI: 1,52– 8,50), niż w grupie bez LMWH. Ponadto, zaobserwowano 
zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia u pacjentów otrzymujących dawkę terapeutyczną LMWH 
w porównaniu do dawki pośredniej lub profilaktycznej: OR 2,28 (95% CI: 1,27–4,08 ). Krótka analiza 
wrażliwości potwierdziła wyniki analizy podstawowej.  

Podsumowując, autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny badań dotyczących terapii 
pomostowej za pomocą heparyny niefrakcjonowanej lub drobnocząsteczkowej, stosowanej  
u pacjentów przyjmujących przewlekle antagonistów witaminy K i poddawanych planowym zabiegom 
chirurgicznym. Odnalezione dowody naukowe charakteryzowały się niską wiarygodnością i dużym 
ryzykiem błędu oszacowań. Wyniki metaanalizy ponad 12 tysięcy pacjentów wskazują na brak różnicy 
w szansie wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych pomiędzy analizowanymi grupami  
ale przeszło 5-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia krwawienia u pacjentów poddawanych terapii 
pomostowej. Szczególnie narażeni na powikłania krwotoczne byli pacjenci poddawani dużym 
operacjom chirurgicznych. Ze względu na ograniczenia analizy: duży odsetek badań obserwacyjnych  
i dobór grup kontrolnych, otrzymany efekt może być przeszacowany, ale wyniki poszczególnych 
badań konsekwentnie potwierdzają kierunki obserwowanych efektów. Autorzy w omówieniu 
uzyskanych wyników wskazują na dwa toczące się obecnie badania randomizowane w zakresie 
analizowanego tematu oraz zagadnienie skuteczności i bezpieczeństwa nowych doustnych leków 
przeciwkrzepliwych.  

Finansowanie badania: brak danych.  

  

 

 

 

 

 



Tabela 1. Kryteria włączenia i wykluczenia badań z przeglądu systematycznego  

Kryteria włączenia  Kryteria wykluczenia  
• Wiek pacjentów ≥ 18 lat  
• Planowy zabieg inwazyjny lub 

chirurgiczny  
• Długotrwała terapia VKA  
• Około zabiegowa terapia pomostowa za 

pomocą LMHW przynajmniej u części 
pacjentów 

• Raportowanie powikłań zakrzepowo-
zatorowych i krwawień  

• Niejasne raportowanie powikłań 
zakrzepowo-zatorowych i krwawień 

• Badania obejmujące jedynie pacjentów z 
zaawansowaną chorobą nerek u których 
LMWH byłoby przeciwwskazane  

VKA - antagoniści witaminy K; LMWH - heparyna drobnocząsteczkowa  


