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Studie DAPT studovala vliv prodloužení duální antiagregační léčby po implantaci lékového koronárního stentu až na 30 měsí-
ců. Celkem zahrnovala téměř 10 tisíc pacientů, kteří byli randomizováni k prodloužené, či pouze ke 12měsíční léčbě. Výsledek 
prokázal ve větvi s prodlouženou dobou léčby snížení ischemických příhod za cenu zvýšeného krvácení.
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The DAPT trial: 12 or 30 months of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stent

The DAPT trial investigated the prolongation of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation to 30 months. Al-
most 10,000 patients were randomized to either prolonged therapy or standard therapy of 12 months. This resulted in a decrease 
in ischaemic events and an increase in bleeding events in the arm with prolonged duration of therapy.

Key words: dual antiplatelet therapy, drug-eluting stent, aspirin, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor.

Úvod
Ročně jsou celosvětově implantovány miliony 

koronárních stentů do věnčitých tepen. Lékové 

stenty (DES) snižují oproti nepotahovaným 

stentům výskyt restenózy za cenu zvýšení rizika 

trombózy stentu s nutností prodloužené duální 

antiagregační léčby (DAPT) kombinací kyseliny ace-

tylsalicylové a thienopyridinu. V době zařazování 

pacientů do studie byla léčba DAPT doporučena 

po DES na dobu 12 měsíců a poté byli pacienti dále 

léčeni monoterapií kyselinou acetylsalicylovou. 

Po roce DAPT pacienti přecházejí na monoterapii 

kyselinou acetylsalicylovou. Nicméně i po 12 měsí-

cích se vyskytují pozdní trombózy stentů a závažné 

kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhody – tzv. 

MACCE (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, 

úmrtí z kardiovaskulárních příčin), které nemají 

bezprostřední vazbu na původní koronární inter-

venci (PCI). Studie DAPT zkoumala, zda prodloužení 

DAPT na 30 měsíců zlepší osud nemocných a sníží 

počet MACCE a byla publikována v časopise New 

England Journal of Medicine v prosinci 2014 (1)

Soubor
Do studie byli zařazeni pacienti starší 18 

let, u kterých byla provedena PCI s implantací 

DES a kteří neměli kontraindikaci prodloužené 

DAPT. Vylučovací kritéria byla technického rázu 

(rozměr tepny), těhotenství, plánovaná operace 

s nutností vysazení DAPT a očekávaná doba 

dožití kratší než tři roky. Vyřazeni byli pacienti 

indikovaní k antikoagulační léčbě.

Randomizace probíhala po 12 měsících aktivní 

DAPT, a to na větev pokračující v DAPT a na vě-

tev užívající kyselinu acetylsalicylovou a placebo. 

Do studie bylo na počátku zařazeno 25 682 pacien-

tů, z nichž 22 866 nakonec mělo implantován DES. 

Z těchto pacientů bylo po roce DAPT randomizo-

váno 9 961 pacientů (43,6 %)k prodloužené léčbě, 

nebo k léčbě placebem. Vybrané charakteristiky ran-

domizovaných pacientů jsou uvedeny v tabulce 1. 

Primárním účinnostním cílovým ukazatelem 

byla definitivní či pravděpodobná trombóza sten-

tu dle definice Academic Research Consorcium 

(2) a MACCE v randomizovaném období (12–30 

měsíců od kvalifikující PCI). Primárním bezpeč-

nostním cílovým ukazatelem bylo střední až zá-

važné krvácení dle GUSTO klasifikace (3).

Výsledky

Účinnostní ukazatele
Během prodloužené léčby, mezi 12. a  30. 

měsícem, byl statisticky významně nižší výskyt 

trombózy stentu (0,4 vs. 1,4 %) a MACCE (4,3 vs. 

5,9 %). Pokračování v léčbě thienopyridinem vedlo 

ke snížení výskytu infarktu myokardu o 2 % (2,1 
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vs. 4,1 %). Nebyl prokázán vliv na kardiovaskulár-

ní mortalitu (0,9 vs. 1,0 %), ani nebylo ovlivněno 

množství cévních mozkových příhod (0,8 vs. 0,9 %). 

Pokračující léčba thienopyridiny však byla spojena 

se zvýšením celkové mortality (2,0 vs. 1,5 %).

Bezpečnostní ukazatele
Frekvence středně závažného či závažného 

krvácení byla významně vyšší v léčené skupině 

(2,5 vs. 1,6 %) a nebyla prokázána non-inferiorita 

vůči placebu. Nicméně bylo-li vzato v úvahu pouze 

závažné či fatální krvácení, jejich frekvence byla 

v obou skupinách stejná. Zvýšený výskyt krvácení se 

tedy týkal hlavně méně závažných forem krvácení.

Mortalita
Celková mortalita mezi 12. a 30. měsícem 

léčby byla v léčené skupině zvýšena o půl pro-

centního bodu (2,0 vs. 1,5 %), přičemž se jednalo 

o zvýšenou nekardiovaskulární mortalitu (1,1 vs. 

0,6 %). Jednalo se jednak o mortalitu vztaženou 

ke krvácení (11 vs. 3 úmrtí), kde se u 7 pacientů 

jednalo o fatální trauma, a dále zvýšená mor-

talita ve vztahu k úmrtí na nádorové bujení. 

Nicméně nutno zmínit, že pacienti se známým 

nádorovým bujením nebyli randomizováni rov-

noměrně (vyšší počet v léčené skupině – 8 vs. 1 

pacient) a pokud tito pacienti byli vyřazeni z ana-

lýzy, rozdíl v celkové mortalitě nebyl prokázán. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 2 a 3.

Diskuze
Dle Evropských doporučených postupů 

k revaskularizaci myokardu z  roku 2014, kte-

ré zahrnují poznatky ze studií publikovaných 

mezi roky 2011 až 2013, více zohlednila rizika 

spojená s  krvácením při DAPT (4). Na  rozdíl 

od Amerických doporučených postupů je DAPT 

doporučena maximálně 12 měsíců po akutním 

koronárním syndromu (AKS), měsíc po implan-

taci bare metal stentu (BMS) a 6 měsíců po im-

plantaci DES u pacientů bez průkazu AKS. 

Studie DES-LATE (Optimal Duration of 

Clopidogrel Therapy With DES to Reduce Late 

Coronary Artery Thrombotic Event) byla pro-

spektivní, multicentrická, open-label, randomi-

zovaná studie s prodlouženou léčbou DAPT 

za horizont 12 měsíců po implantaci DES (5). 

Tato studie zkoumala prodloužení léčby stejně 

jako předchozí studie REAL-LATE (Correlation 

of Clopidogrel Therapy Discontinuation in re-

al World Patients Treated with Drug-Eluting 

Stent Implantation and Late Coronary Arterial 

Thrombotic Events) a  studie ZEST-LATE 

(Evaluation of the Long-Term Safety after 

Zotarolimus-Eluting Stent, Sirolimu-Eluting 

Stent or Paclitaxel-Eluting Stent Implantation 

for Coronary Lesions – Late Coronary Arterial 

Thrombotic Events). Tyto studie neprokázaly 

přínos z prodloužené DAPT ve srovnání se sa-

motnou kyselinou acetylsalicylovou (6). Za dva 

roky od randomizace byl výskyt primárního 

sledovaného ukazatele (úmrtí, MI, CMP) stejný 

(2,4 % vs. 2,4 %; p=0,75). Výskyt velkého krvácení 

dle klasifikace TIMI byl též identický (1,1 % vs. 

1,4 %; p=0,20). Tyto výsledky naznačují, že obě 

dvě strategie dávají stejnou ochranu proti ische-

mickým příhodám se stejným rizikem krvácení.

Studie ARCTIC-Interruption (Assessment 

by a double Randomization of a Conventional 

antiplatelet strategy versus a monitoring-gui-

ded strategy for drug-eluting stent implan-

tation and of Treatment Interruption versus 

Continuation and of Treatment Interruption 

versus Continuation 1 year after stenting) byla 

prospektivní, multicentrická, open-label, rando-

mizovaná studie, která byla plánovaným pro-

dloužením studie ARCTIC-Monitoring. Studie 

zahrnovala 2 440 pacientů, kdy DAPT byla ří-

zena na základě monitorace funkce krevních 

destiček po implantaci DES (7). Po jednom roce 

léčby DAPT bylo 1 259 pacientů randomizováno 

do výše zmíněné studie ARCTIC-Interruption. 

Po 17 měsících další léčby (medián) bylo ve větvi 

DAPT 78 % pacientů stále léčeno thienopyridi-

nem a výskyt primárního cílového ukazatele 

(úmrtí, MI, trombóza stentu, CMP nebo urgentní 

revaskularizace) byl stejný (4 % vs. 4 %; p=0.58) 

Tab. 1. Vybrané charakteristiky souboru
Pacienti Prodloužená léčba (n=5020) Placebo (n=4941)
Věk (roky) 61,8 ± 10,2 61,6 ± 10,1

Ženské pohlaví (%) 24,7 26,0

Body mass index 30,5 ± 5,8 30,6 ± 5,8

Diabetes mellitus (%) 31,1 30,1

Hypertenze (%) 75,8 74

Kouření (%) 24,5 24,7

Indikace PCI (%)
STEMI 10,6 10,3

NSTEMI 15,5 15,5

NAP 16,7 16,7

SAP 37,5 37,5

Ostatní 19,6 19,6

Typ implantovaného stentu (%)
Everolimus 46,7 47,7

Paclitaxel 26,9 26,6

Zotarolimus 12,8 12,6

Sirolimus 11,5 10,9

> 1 typ 2,1 2,1

PCI – perkutánní koronární intervence; STEMI – infarkt myokardu s ST elevacemi; NSTEMI infarkt myokardu bez ST 
elevací; NAP – nestabilní angina pectoris; SAP – stabilní angina pectoris

Tab. 2. Primární účinnostní cílové ukazatele
Prodloužená 
léčba n (%)

Placebo n (%) Hazard ratio p

Trombóza stentu 19 (0.4) 65 (1.4) 0.29 (0.17 – 0.48) < 0.001

definitivní 15 (0.3) 58 (1.2) 0.26 (0.14 – 0.26) < 0.001

pravděpodobná 4 (0.1) 7 (0.1) 0.71 (0.22 – 2.23) 0.55

MACCE 211 (4.3) 285 (5.9) 0.71 (0.59 – 0.85) < 0.001

Úmrtí 98 (2.0) 74 (1.5) 1.36 (1.00 – 1.85) 0.05

Kardiální příčina 45 (0.9) 47 (1.0) 1.00 (0.66 – 1.52) 0.98

Cévní příčina 5 (0.1) 5 (0.1) 0.98 (0.28 – 3.39) 0.98

Jiná příčina 48 (1.0) 22 (0.5) 2.23 (1.32 – 3.78) 0.002

Infarkt myokardu 99 (2.1) 198 (4.1) 0.47 (0.37 – 0.61) < 0.001

CMP 37 (0.8) 43 (0.9) 0.80 (0.51 – 1.25) 0.32

Ischemická 24 (0.5) 34 (0.7) 0.68 (0.40 – 1.17) 0.16

Krvácivá 13 (0.3) 9 (0.2) 1.20 (0.50 – 2.91) 0.68

Nejasná 0 1 (<0.1) – 0.32

MACCE – velké kardiovaskulární a cerebrovaskulární příhody; CMP – cévní mozková příhoda
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jako ve skupině léčené monoterapií. Velké kr-

vácení bylo častější ve skupině s prodlouženou 

léčbou (1 % vs. <0,5 %; p=0.073). Prodloužení 

DAPT tedy nepřineslo lepší účinnost a naopak 

stoupal počet malých i velkých krvácení

Všechny tři studie (DES-LATE, ARCTIC-

Interruption, DAPT) zahrnovaly pacienty s níz-

kým rizikem. Ve studii ARCTIC-Interruption bylo 

po roce DAPT vyřazeno 47 % z další randomizace 

k prodloužené léčbě. Ve studii DAPT bylo po ro-

ce otevřené léčby vyřazeno z další randomizace 

dokonce 56 % pacientů. Ačkoliv se design obou 

studií lišil, počty vyřazených pacientů dokumen-

tují obtíže spojené s vedením takto navržených 

studií, což vede k vysoké selekci pacientů, kte-

ří byli nakonec randomizováni k prodloužené 

DAPT, což mohlo ovlivnit konečné výsledky.

Pokud se na tyto tři studie podíváme jako 

na celek, ve větvi s prodlouženou léčbou se 

snížil výskyt IM nebo trombózy stentu za cenu 

zvýšeného výskytu velkého krvácení a pravdě-

podobně i celkové mortality, přestože tento 

údaj je kontroverzní. Ve studii PEGASUS-TIMI 

54 (Prevention of Cardiovascular Events in 

Patients With Prior Heart Attack Using Ticagrelor 

Compared to Placebo on a  Background of 

Aspirin-Thrombolysis In Myocardial Infarction 54) 

byl naopak prokázán příznivý vliv na mortalitu 

při prodloužení DAPT u pacientů po prodělaném 

infarktu myokardu (8). 

Klinická interpretace
Studie DES-LATE zahrnovala pacienty, 

kterým byly implantovány lékové stenty první 

generace, kteří měli AKS a jako druhou složku 

DAPT měli clopidogrel. Když ji srovnáme s jiný-

mi studiemi, tak výskyt příhod byl v této studii 

velice nízký. Může to být dáno etnicitou, protože 

tato studie byla prováděna ve východní Asii, kdy 

je známo, že asijská populace má nižší výskyt 

ischemických příhod než bělošská populace (9).

Studie ARCTIC-interruption neměla dosta-

tečnou statistickou sílu a byla publikována sou-

časně s metaanalýzou potvrzující hlavní výsle-

dek studie týkající se bezpečnosti. Významným 

přínosem bylo vedení léčby na základě měření 

destičkové aktivity. Přestože je vysoká reziduální 

destičková aktivita rizikovým faktorem dalších 

ischemických příhod a je spojena se zvýšenou 

mortalitou, studie neprokázala, že by se jednalo 

o modifikovatelný faktor a jedná se tedy spíše 

o marker rizika.

Studie DAPT byla největší studií s průkaznou 

statistickou silou a jedinou dvojitě zaslepenou. 

Byly v ní zastoupeny obě generace DES a jako 

druhá složka DAPT byl podáván jak clopido-

grel, tak prasugrel. Prodloužená DAPT příznivě 

ovlivnila ischemické příhody včetně trombózy 

stentu. Též byl pozorován „rebound“ fenomén 

po přerušení DAPT a to i za dva roky od implan-

tace stentu. Navíc snížení výskytu IM se týkalo 

jak stentovaných úseků, tak de novo lézí, což by 

znamenalo, že prodloužená DAPT má význam 

sekundárně preventivní. Výsledky již zmiňované 

studie PEGASUS-TIMI 54 potvrdily tento koncept 

sekundární prevence DAPT i čtyři roky po pro-

dělaném IM. Efekt na snížení trombózy stentu 

byl stejný u všech skupin pacientů a překvapivě 

byl dokonce nižší u pacientů s rizikovými faktory 

pro trombózu, hlavně u diabetiků. Stejně tak 

krvácení nastávalo u všech skupin bez ohledu 

na rizikové faktory. 

Závěr
Lékařství je věda i umění. Věda se zakládá 

na znalosti výsledků randomizovaných studií, vý-

sledků observačních studií a registrů, identifikaci 

rizikových faktorů a optimalizaci druhů léčiv. Umění 

spočívá na schopnosti lékaře syntetizovat vědecké 

poznatky a interpretovat je správně pro daného, 

konkrétního pacienta. Rozhodnutí zda pokračovat 

v DAPT, či pokračovat pouze v monoterapii a volba 

léčiva u daného konkrétního pacienta je vynikají-

cím příkladem tohoto konceptu (10). 
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