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1 Bevezetés  
 Napjainkban a gyakorló klinikusoknak a modern orvostudomány információ 

gazdagságával kell szembenézniük. Ugyanakkor ebben az információ áradatban sokszor 

nehéz naprakész, a klinikai gyakorlat szempontjából használható adatok megtalálása. Az 

elérhető irodalom alapos összegzése és a fellelhető adatok kritikus áttekintése egyre inkább 

fontossá válik. A meta-analízis olyan statisztikai módszerek összessége, mely alkalmas 

korábban publikált, adott témájú, de akár eltérő eredményeket adó tanulmányok 

összegzésére. Alkalmazása lehetőséget nyújt független megfigyelések elérhető adatainak 

speciálisan kifejlesztett statisztikai módszerekkel való vizsgálatára, az így létrehozott 

adatbázisban szerteágazó kérdések elemzésére. Az összegzésen túl lehetővé válik a 

bizonyítékok egységbe rendezése, mely erősebb statisztikai erővel és precízebb 

hatásbecsléssel bír. 

2 Háttér 
A koronária revaszkularizációs eljárások hosszú távú eredményességének 

alapfeltétele a trombotikus események rizikóját és a vérzésveszélyt szem előtt tartó, 

gyógyszeres kezelést és műtéttechnikai szempontokat egyaránt figyelembe vevő protokollok 

alkalmazása. A jelenleg használatos ajánlások mellett azonban, sem a vérzéses 

szövődmények, sem a magas mortalitású, recidív iszkémiás események teljes eliminációját 

nem sikerült elérni.  

Napjainkban egyre szélesebb körben végeznek radiális behatolásból perkután 

koronária intervenciót (TRPCI). A felső végtag artériáján keresztül végzett vizsgálat egyik 

jelentős előnye az artéria femorális punkciójával szemben, hogy a vérzéses szövődmények 

száma jelentősen kevesebb. A radiális verőeret könnyű komprimálni, nem szükséges a 

beavatkozás utáni ágynyugalom, amivel a betegek kórházi tartózkodása is jelentősen 

csökkenthető. A TRPCI terápiás beavatkozásra is biztonsággal alkalmazható módszer. Egyes 

tanulmányok felvetették, hogy a vérzéses szövődmények számának csökkenése javíthatja a 

halálozási adatokat, azonban ezek jellemzően kis esetszámú, egycentrumos vizsgálatok 

voltak. TRPCI hátrányai között említhetjük az esetenként megnövekedett beavatkozási időt 

és így a személyzet kissé megemelkedett sugárterhelését, a hosszabb betanulási időszakot, 

illetve a gyakoribb sikertelen beavatkozást.  



A kettős trombocita aggregáció gátlás (DAPT) kulcsszerepet játszik PCI-n átesett 

betegek kezelésében, melynek alapköve napjainkban a trombociták felszínén lévő P2Y12 

receptorokat irreverzibilis módon gátló clopidogrel. Akut koronária szindróma (ACS) miatt 

invazív beavatkozásra kerülő betegeknél a clopidogrel lassabb farmakokinetikája miatt a 

gyors gátlás eléréséhez ajánlott már a PCI megkezdése előtt telítő dózis alkalmazása. A fenti 

protokollnak köszönhetően a nem kívánt trombotikus események száma jelentősen csökkent 

PCI-t követően. Azon betegeknél azonban, akik az angiográfiás lelet alapján szívsebészeti 

beavatkozásra szorulnak, a DAPT hatás miatt jelentősen emelkedik a postoperatív vérzéses 

szövődmények esélye. Több vizsgálat felvetetette a vérzés okozta reoperáció és a 

megnövekedett transzfúziós igény miatti műtét utáni mortalitás emelkedését, ugyanakkor 

egyes vizsgálatok szerint éppen a kettős gátlásnak köszönhető a perioperatív myokardiális 

infarktus (MI) csökkenésben és megnövekedett graft-nyitvamaradási időben megnyilvánuló 

lehetséges klinikai haszon. 

 Számos vizsgálat számolt be egyének közötti különbségekről clopidogrel kezelést 

követően, melynek fő oka, hogy a clopidogrel pro-drug, s az aktív metabolit szervezetben 

történő kialakulása előre nehezen megjósolható különbségeket mutat. Ezen folyamatban 

fontos szerepet játszanak genetikai, klinikai és farmakológiai tényezők. Több tanulmány 

szerint a szokásos clopidogrel dozírozás mellett perzisztáló magas trombocita reaktivitás 

(HPR) jelentős rizikófaktora a magasabb arányban előforduló nem kívánt iszkémiás 

eseményeknek, köztük a myokardiális infarktusnak és stent trombózisnak. A trombocita 

funkció mérésére számos laboratóriumi módszer áll rendelkezésre, ugyanakkor az 

irodalomban nincs egyetértés a klinikailag releváns HPR küszöbértékek tekintetében.  



3 Célkitűzés 
 Irodalmi adatok alapján a radiális behatolásból végzett PCI előnyei és hátrányai nem 

egyértelműek a korábban elterjedten alkalmazott femorális megközelítésben végzett 

beavatkozásokkal szemben. Célul tűztük ki, hogy szisztematikus irodalomkutatással 

összehasonlítsuk a két módszer biztonságosságát és hatékonyságát magas rizikójú, ST 

szakasz elevációjával járó myokardiális infarktusos (STEMI) betegcsoportban. 

 A kombinált trombocita aggregáció gátlás alkalmazása a PCI-t követő iszkémiás 

események előfordulásának megelőzésében kulcsszerepet játszik, ugyanakkor a sürgető 

szívsebészeti beavatkozásra szoruló betegeknél növeli a műtét körüli vérzéses 

szövődmények számát. Irodalmi adatok szerint a megnövekedett vérfelhasználás hatással 

lehet a morbiditásra és a mortalitásra. Célunk volt vizsgálni a szívsebészeti beavatkozások 

előtt alkalmazott clopidogrel hatását a klinikai kimenetelre. 

 Számos vizsgálat vetette fel az elégtelen clopidogrel kezelés, a clopidogrel 

alkalmazása során észlelt jelentős egyéni különbségek és a klinikai kimenetel összefüggését. 

A módszertani eltérések és sok esetben a vizsgálatok alulméretezett volta alaposan 

megnehezíti e vizsgálatok együttes értékelését, így harmadik célkitűzésünk volt a 

rendelkezésre álló a magas trombocita reaktivitás prognosztikai jelentőségére vonatkozó 

bizonyítékokat áttekinteni és összegezni. 



4 Transradialis vagy transfemoralis perkután koronária intervenció 
akut myokardiális infarktusban 

4.1 Módszer 
1993. január és 2009. augusztusa között a PubMed- és Central-adatbázisokban megjelent 

randomizált, eset-kontrollos és megfigyeléses vizsgálatokat tekintettünk át. A vizsgálatokban 

a STEMI-ben szenvedő betegeknél a TRPCI előnyét hasonlították össze a femorális 

beavatkozáshoz képest. Elemeztük a TRPCI során a jelentős vérzés gyakoriságát, a halálozást 

és az iszkémiás események előfordulását. A statisztikai számításokat fix-hatás modell 

segítségével, a szenzitivitás vizsgálatokat random-hatás modellel végeztük el.  

4.2 Eredmények 
Összesen 12 vizsgálatot elemeztünk 3324 beteg bevonásával. A radiális behatolás 70%-kal 

csökkentette a jelentős vérzések előfordulását összehasonlítva a femorális beavatkozással 

(0,77% vs. 2,61%, 1. ábra). Szignifikáns csökkenést tapasztaltunk a nem kívánt 

kardiovaszkuláris események (MACE) előfordulásánál a TRPCI csoportban (3,65% vs. 6,55%, 

1. ábra), valamint ezen betegekben szignifikáns mortalitás csökkenés volt kimutatható 

(2,59% vs. 3,18%, 1. ábra). A két módszer között nem volt klinikailag jelentős különbség a 

beavatkozás hossza és a reperfúzióig eltelt idő között, viszont a fluoroscopiás idő 

hosszabbnak adódott a radiális csoportban. A TRPCI során gyakrabban fordult elő felhatolási 

nehézség miatt második behatolási helyre való áttérés, viszont rövidebb kórházi tartózkodási 

idő volt megfigyelhető (1. ábra). 



 

1. ábra: Transradialis koronária intervenció klinikai kimenetele ST szakasz elevációs akut myokardiális infarktusos 
betegcsoportban. Rövidítések: CI: konfidencia intervallum, MACE: nem kívánt kardiovaszkuláris esemény  

5 Szívsebészeti beavatkozásokat megelőző clopidogrel kezelés 
hatása 

5.1 Módszer 
2001. január és 2010. május között a PubMed- és Central-adatbázisokban megjelent 

tanulmányokat tekintettünk át, melyek clopidogrel hatásban végzett szívműtétetek klinikai 

kimenetelét vizsgálták. Az elsődlegesen vizsgált kimeneteli jellemző a transzfúziós igény, az 

ismételt műtét, a perioperatív MI gyakorisága valamint a postoperatív halálozásra kifejtett 

hatás volt. Az eredményeket generikus-inverz variancia súlyozás segítségével random-hatás 

modell szerint rendszereztük. 

5.2 Eredmények 
Húsz, összesen 23668 beteg adatait tartalmazó tanulmány felelt meg a bevonási 

feltételeinknek. Az összesített elemzés szerint a clopidogrel műtét előtti alkalmazása 

fokozott kockázatot jelentett a postoperatív halálozásra (OR: 1,24; 95%CI: 1,03-1,49, 

p=0,03). A vizsgálatokban közölt adatok homogének voltak (I2: 0%, Chi2: 4,68, p=0,99). A 

clopidogrel kezelésben részesült betegek esetében szignifikánsan nőtt a transzfúzió (OR: 



1,82; 95% CI: 1,40-2,37, p <0,00001) és a reoperáció (OR: 2,15; 95% CI: 1,38-3,34, p 

<0,00001) igénye. A párhuzamosan közölt adatok szignifikáns heterogenitást mutattak 

(transzfúzió: I2: 84%, Chi2: 82,52, p<0,0001; reoperáció: 2. ábra). Alcsoportelemzés szerint a 

közvetlenül műtét előtti clopidogrel elhagyás magasabb transzfúziós igényt, jelentős vérzést 

és vérzés okozta reoperációt jelentett (OR: 7,56 (95% CI: 2,38-23,99); OR: 6,62 (95% CI: 1,69-

25,95); OR: 3,40 (95% CI:1,51-7,65)). A transzfúziós igény fordított arányban változott a 

clopidogrel kezelés megszakításának az idejével. A legalább 5 napos kimosási periódus 

kivárását követően csupán trendszerű növekedést tapasztaltunk (OR: 1,36; 95% CI: 1,00-

1,84; p=0,05). Magasabb reoperációs kockázatot találtunk a 2006. előtt megjelent 

tanulmányokban (2. ábra). A műtétet követő MI aránya azonos volt a csoportok között (OR: 

0,83; 95% CI: 0,44-1,57; p=0,57).  

2. ábra: Szívsebészeti beavatkozást megelőző clopidogrel kezelés hatása a reoperációra. Alcsoport analízis publikációs év 
szerint. Rövidítések: CI konfidencia intervallum, SE: standard hiba 



6 Magas trombocita reaktivitás klinikai jelentősége perkután 
koronária intervenciót követően 

6.1 Módszer 
2003. január és 2010. februárja között közölt megfigyeléses vizsgálatokat kerestünk, melyek 

a klinikailag jelentős trombocita reaktivitást (HPR) vizsgálták adenosine diphosphate (ADP)-

specifikus mérőmódszer segítségével. Elsődleges végpontoknak a kardiovaszkuláris 

halálozást (CV), az igazolt/lehetséges stent trombózist (ST), a nem halálos kimenetelű 

myokardiális infarktust (MI) és összetett iszkémiás eseményeket (CIE) tekintettünk. Az 

elemzést generikus-inverz variancia súlyozás segítségével random-hatás modell szerint 

végeztük el. 

6.2 Eredmények 
A 9187 beteget tartalmazó húsz vizsgálatban a HPR aránya nagy heterogenitást mutatott, 

melynek átlagos gyakorisága 32,3% (95% CI 25,9-40,5; tartomány: 6,06-79,86) volt. A 

megfigyelt eltéréseket a következő csoportosítással elemeztük: laboratóriumi mérőmódszer 

típusa, trombocita reaktivitás küszöbértéke, clopidogrel telítődózis nagysága, az eltelt idő a 

telítő és az utolsó clopidogrel dózis között, ACS megoszlása az egyes betegcsoportokban. Az 

egyes vizsgálatok által választott trombocita reaktivitás küszöbértéke és az ezekben 

alkalmazott mérőmódszer szignifikáns összefüggést mutatott a HPR gyakorisággal. A 

választott küszöbérték erős és fordított korrelációban állt a HPR értékkel (3. ábra). 



 

3. ábra: Trombocita aggregációs tesztek metodikai heterogenitásának a hatása. A Lineáris regresszió analízis a választott 

küszöbérték és trombocita reaktivitás (HPR) között. B HPR gyakoriság arányának a hatása a relatív kardiovaszkuláris 

halálozás rizikójára 

 

A magas trombocita reaktivitással bíró betegeknek háromszor nagyobb az esélye nem 

halálos kimenetelű MI kialakulására (OR: 3,00; 95%CI: 2,26-3,99, p<0,00001), négyszer  az 

igazolt/lehetséges ST előfordulására (OR:4,14; 95%CI: 2,74-6,25; p<0,0001), valamint 

ötszörös a rizikója az összetett iszkémiás eseményeknek (OR:4,95; 95%CI: 3,34-7,34; 

p<0,00001). ADP-specifikus mérőmódszerrel meghatározott HPR-es betegcsoport 

kardiovaszkuláris halálozása 3,4-szerese a normál reaktivitású betegcsoportéhoz képest (OR: 

3,35; 95%CI: 2,39-4,70; p<0,00001). Egyes vizsgálatok ROC-analízis (Receiver Operating 



Characteristic) alapján meghatározott HPR küszöbértékeinek alcsoport analízise is hasonló 

eredményeket mutatott a kardiovaszkuláris halálozás (2,34 [1,40-3,92]), a MI (2,89 [2,07-

4,04]), a ST (4,75 [2,13-10,63]) és a CIE (3,06 [2,07-4,51]) tekintetében. A módszertani 

eltérések ellenére a fent említett adatok szignifikáns heterogenitást nem mutattak, 

leszámítva a legkevésbé standardizált összetett iszkémiás végpontot. Az egyes 

mérőmódszerek prediktív értékének elemzése során az optikai aggregációs módszer alapján 

meghatározott HPR érték szignifikánsan korrelált a klinikai végpontokkal (CV halálozás: 4,18 

[2,70-6,46], MI: 2,93 [1,97-4,35], ST: 3,66 [2,32-5,78]; p<0,0001 minden esetben). A 

VerifyNowP2Y12 módszer a kardiovaszkuláris halálozással és myokardiális infarktussal (CV 

halálozás 2,28 *1,23-4,25]; p=0,009; MI: 2,98 [1,94-4,58+; p<0,00001), míg a MEAADP módszer 

a myokardiális infarktussal és a stent trombózissal függött össze szignifikáns módon (MI: 

4,03 [1,16-14,00]; p=0,03; ST: 13,89 [2,63-73,45+; p=0,002). Két kisebb vizsgálat elemezte a 

VASP által meghatározott HPR érték kapcsolatát a klinikai kimenetellel, de szignifikáns 

összefüggést kimutatni nem tudtak.  



7 Az értekezés megállapításai 
 Radiális behatolásból végzett PCI csökkenti a beavatkozás körüli vérzés esélyét és a 

nem kívánt események előfordulását akut STEMI során. A femorális és radiális megközelítés 

között nem volt érdemleges különbség sem a beavatkozás időtartamát, sem a reperfúzióig 

eltelt időt tekintve, ugyanakkor a halálozás szignifikáns módon csökkent a TRPCI csoportban. 

 Szívsebészeti beavatkozás előtt megkezdett clopidogrel kezelés fokozza a jelentős 

vérzés kockázatát és statisztikailag szignifikáns módon növeli a postoperatív halálozást. A 

megváltozott gyógyszeres eljárások figyelembe vételének, valamint a sebészi gyakorlat 

alkalmazkodásának köszönhetően a vérzés miatti reoperáció szükségessége az elmúlt évek 

során trendszerűen javult. 

ADP-specifikus mérőmódszerrel meghatározott magas trombocita reaktivitás értéke 

(HPR) összefügg a kardiovaszkuláris halálozással, a nem halálos kimenetelű myokardiális 

infarktussal és a stent trombózissal PCI-t követően. Annak ellenére, hogy nagy metodikai 

különbségek figyelhetők meg a vizsgálatokban, a közölt eredmények szignifikáns 

heterogenitást nem mutattak. 
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1 Introduction 
Meta-analysis is a statistical technique for summarising, and reviewing previously 

published quantitative research. Practioners, clinicians have to face an informational boom 

of the modern medicine. There is too much information around for people to keep up to 

date, on the other hand high quality information is often not easy to find. Elaborating a 

summary of available literature and performing a critical review of the obtained data is 

becoming more and more important. Using meta-analysis, a specially developed statistical 

armamentarium that allows cumulating the available data of independent observation, 

enables to analyse a wide variety of questions and allows not only a summary but also an 

integration of the evidences with higher statistical power and more precise effect estimates.  

2 Background 
Transradial coronary angioplasty (TRPCI) has gained widespread acceptance since its 

introduction by Kiemeneij and Laarman.  Radial access has been proven to be a highly safe 

and effective technique for both diagnostic- and therapeutic procedures. Advantages of the 

transradial approach over the transfemoral include safe and easy haemostasis due to 

compressibility of the artery, and consequent lack of need for post procedural bed rest 

permitting immediate ambulation, greater comfort, and earlier discharge. These have been 

shown to reduce the costs of hospitalization and improve quality of life for patients. 

Although it is technically more challenging, transradial intervention is feasible in the setting 

of acute coronary syndromes. The major advantage of the TRPCI is the near elimination of 

clinically significant access site complications, even in patients at high risk (i.e. patients 

treated with GP IIb/IIIa inhibitors or shortly after systemic thrombolysis). Bleeding events, 

and the consequent need for transfusion, are independent determinants of survival in acute 

coronary syndromes. Their relation to short- and long-term mortality has been 

demonstrated in major randomized trials as well as through the evaluation of registries. Low 

incidence of vascular access site bleeding complications suggests that the transradial 

approach may be a safe alternative to the femoral technique employed in acute myocardial 

infarction with ST segment elevation (STEMI), particularly when an aggressive 

anticoagulation- and antiplatelet regimen is applied. On the contrary, the possible greater 

occurrence of procedural failure and longer procedural times occasioned by difficulty in 

puncturing the radial artery, inability to cannulate the coronaries, or impossibility to perform 



the angioplasty, are factors that raise concerns as to whether radial access remains 

beneficial in the setting where timely reperfusion is critical, in STEMI for instance. The safety 

of transradial- and transfemoral PCI in AMI were compared in numerous trials; however, 

most of them included small patient groups. Despite consistent demonstration of lower 

bleeding rates, only inconclusive results are available regarding recurrent ischemic events; 

most of these studies were underpowered to evaluate this issue. 

Large body of evidence supports the application of dual antiplatelet therapy (DAPT) 

in patients with acute coronary syndromes (ACS) and after percutaneous coronary 

interventions. Clopidogrel, an irreversible inhibitor of the platelet P2Y12 ADP-receptor, is the 

cornerstone of the DAPT. The inhibitory effect of clopidogrel lasts for the whole life-span of 

the platelet as platelets are not capable for protein synthesis. Due to the slow onset of 

action, clopidogrel is recommended in an oral bolus before coronary angiography to achieve 

rapid platelet inhibition in patients with ACS. In the past years, aggressive clopidogrel based 

antiplatelet protocols have been shown to be effective in reducing recurrent thrombo-

ischemic events. This strategy is predominantly important in patients with ACS, in whom the 

prompt and potent antiplatelet therapy is associated with the greatest clinical benefit. 

Although most patients with ACS are candidates for percutaneous coronary interventions 

(PCI), some patients with ACS require surgical revascularization. This proportion is low 

among those with ST-segment elevation myocardial infarction (MI), but can reach 10% in 

patients with non-ST segment elevation MI. Similarly, there are also many stable angina 

patients taking clopidogrel before coronary artery bypass grafting (CABG) procedures due to 

the prior PCI or acute coronary event. As a result, the administration of clopidogrel is quite 

common before cardiac surgery. As the impaired platelet function during CABG might be 

associated with higher rate of bleeding complications, it is recommended to discontinue 

clopidogrel for at least five days before surgery. However, in certain cases, it is not possible 

to wait for the wash-out period, and many patients undergo surgical revascularization under 

the effect of clopidogrel. On the other hand some recent studies support that persisting 

inhibition of platelet aggregation beside the higher risk for bleeding may have beneficial 

effect in terms of reduction of perioperative myocardial infarction or graft patency. Several 

studies intended to clarify the potential harm and benefit associated with clopidogrel 

therapy prior to CABG. As these studies resulted in heterogeneous and inconclusive results 



currently, there is no consensus regarding the impact of clopidogrel treatment on clinical 

outcome after cardiac surgery.  

Numerous reports have found that the antiplatelet efficacy of clopidogrel exhibits 

considerable inter-individual variability.  According to our current understanding, the 

insufficient and highly unpredictable generation of its active metabolite is largely responsible 

for the inter-individual differences observed in post-treatment platelet reactivity. As the 

active metabolite formation is influenced by genetic, clinical and pharmacological factors, 

the development of high on-clopidogrel platelet reactivity (HPR) is a multifactorial process.  

As recently evidenced, low compliance is also a remarkable reason for measuring HPR in the 

patient. Up to now, numerous in vitro or ex vivo laboratory assays have been developed to 

monitor on-clopidogrel platelet reactivity. Using these assays, accumulating number of 

observational studies have found that patients with HPR have higher risk for recurrent 

ischemic events, including myocardial infarction and stent thrombosis (ST). However, routine 

platelet function testing is not yet recommended.  First, this is due to the somewhat 

arbitrary-used and non-standardized definitions for HPR. Second, the prognostic significance 

of HPR after PCI is unclear as prospective, adequately-powered clinical trials are lacking. 

Third, there is no consensus on the ideal platelet function assay to monitor on-clopidogrel 

platelet reactivity. 

3 Aims 
The main goal of the thesis to systematically overview and analyze the available 

medical literature, which reported clinical outcomes after revascularization procedures. 

Percutaneous coronary intervention (PCI) is routinely preformed through the femoral 

approach, which was the gold-standard method. Nevertheless, this access route 

accompanies higher rate of bleeding complications. Transradial approach has a lower 

incidence of bleeding complications. However requires longer learning curve and might 

increase the procedural time and more importantly the time to reperfusion, and the rate of 

procedural failure. Therefore our aim was to perform a systematic review of the literature 

comparing the safety and efficacy of the two vascular accesses.  



Antiplatelets prevent the recidive ischaemic events after PCI, but among patients, 

who require urgent surgical revascularization, the antiplatelet regime increases the risk of 

bleeding complications after operation. The higher rates of blood product transfusion may 

have an effect on morbidity and mortality. For that reason our aim was to evaluate the 

impact of preoperative administered clopidogrel on the outcome of patients referred for 

surgical revascularization. 

Several studies reported data about insufficient clopidogrel therapy, inter-individual 

differences on clopidogrel responsiveness. In case of non-responsiveness the incidence of 

adverse event corresponds with clopidogrel naive patients. Accordingly our aim was to 

collect and summarize the available evidence regarding the prognostic significance of high 

on-clopidogrel platelet reactivity. 

4 Transradial versus transfemoral percutaneous coronary 
intervention in acute myocardial infarction 

4.1 Methods 
Randomized, case-control, and cohort studies comparing access-related 

complications were analyzed. Our objective was to determine if radial access reduces major 

bleeding and thereby reduces death and ischemic events compared to femoral access in this 

setting. A fixed-effects model was used with random effects for sensitivity analysis.  

4.2 Results 
The radial approach reduced risk for major bleeding by 70% compared to 

transfemoral PCI (TFPCI) (0.77% vs 2.61%; Figure 1). Reductions in the composite of death, 

myocardial infarction, and stroke were also significant (3.65% vs. 6.55%; Figure 1). Pooling 

the 29 events (2.59%) of 1421 TRPCI and 55 (3.18%) of 1800 TFPCI demonstrated a 

significant mortality reduction in the case of TRPCI (Figure 1). There were no differences in 

procedural time and in time to reperfusion between the two access routes. Fluoroscopic 

times were longer in case of TRPCI; however, there was significant heterogeneity among 

studies in these parameters. Access site crossover was less frequent in the case of the 

transfemoral approach while the total hospital charge, assessed in eight studies was lower in 

the case of the transradial (Figure 1). OR calculations were also performed according to a 

random effects model, yielding similar results with regard to both the direction and 



magnitude of overall effects. Stratification and sensitivity analysis excluding non-randomized 

studies showed results similar to those of the comprehensive analysis. Findings were also 

comparable after pre-specified stratification in studies involving high-risk patients (i.e. 

studies that included >30% of patients with preceding thrombolysis, and with >90% use of 

GP IIb/IIIa inhibitors) and higher than median versus lower than median quality studies.  

1. Figure: Transradial coronary intervention improves clinical outcome in STEMI 

Abbreviations: CI: confidence interval, MACE: major adverse cardiovascular events 

5 Outcomes of patients receiving clopidogrel prior to cardiac surgery 

5.1 Methods 
PubMed and Central databases were searched for relevant studies published 

between January 2001 and May 2010. The main outcome measures were the rates of red 

blood cell (RBC) transfusion, reoperation, myocardial infarction and postoperative mortality. 

The outcome parameters were pooled with the random-effect model via generic-inverse 

variance-weighting. 



5.2 Results 
We observed an increase in cardiovascular mortality among patients receiving 

clopidogrel before surgery (OR: 1.24; 95%CI: 1.03-1.49, p=0.03) that was not heterogeneous 

among studies (I2: 0%, Chi2: 4.68, p=0.99). Clopidogrel administration within 7 days before 

cardiac surgery was associated with a significant increase in the rates of RBC transfusions 

(OR: 1.82; 95%CI: 1.40-2.37; p<0.00001) and in bleeding-triggered reoperations (OR: 2.15; 

95%CI: 1.38-3.34; p<0.00001; Figure 2).  However, these outcomes showed significant 

heterogeneity among studies (transfusion: I2: 84%, Chi2: 82.52, p<0.00001, reoperation: 

Figure 2). According to subgroup analyses, the highest risk for RBC transfusion, major 

bleeding or reoperation was seen if the discontinuation of clopidogrel was shorter than 3 

days prior to surgery. (OR: 7.56 (95%CI: 2.38-23.99); OR: 6.62 (95%CI: 1.69-25.95) and OR: 

3.40 (95%CI: 1.51-7.65), respectively). This higher risk for transfusion was less prominent 

when clopidogrel was discontinued earlier. In studies comparing the discontinuation before 

and after 5 days only a strong trend for higher rate of transfusion was found (OR: 1.36; 

95%CI: 1.00-1.84; p=0.05). Notably, Reoperation rates were significantly higher in studies 

published before 2006 (Figure 2). There were no difference in the incidence of postoperative 

myocardial infarction between groups; however the pooled results were heterogeneous. 

(OR: 0.83; 95%CI: 0.44-1.57; p=0.57). 

2. Figure: Impact of preoperative administered clopidogrel on bleeding triggered reoperation. Subgroup analysis 
according to publication year 

Abbreviations: SE: standard error, CI: confidence interval 



6 Prognostic significance of high on-clopidogrel platelet reactivity 
after percutaneous coronary intervention 

6.1 Methods 
Relevant observational studies published between January 2003 and February 2010 

were searched that presented intent-to-treat analyses on the clinical relevance of HPR 

measured with an adenosine diphosphate (ADP)-specific platelet function assay. The main 

outcome measures were cardiovascular (CV) death, definite/probable stent thrombosis (ST), 

nonfatal myocardial infarction (MI), and a composite end point of reported ischemic events. 

The outcome parameters were pooled with the random-effect model via generic inverse 

variance weighting. 

6.2 Results 
Prevalence of high on-clopidogrel platelet reactivity 

In the 20 studies, including 9,187 patients, the rate of HPR showed large 

heterogeneity with a mean prevalence of 32.3% (95% CI for mean: 25.9–40.5; range: 6.06-

79.86). To find possible determinants of the observed heterogeneity, the prevalence of HPR 

was analyzed according to the following grouping factors: type of platelet function device, 

the selected platelet reactivity cutoff, the amount of clopidogrel loading dose, time of 

assessment from loading/last clopidogrel dose, proportion of acute coronary syndrome 

patients in each group. Among the recruited studies, the selected platelet reactivity cutoff 

and the type of the platelet function device interacted significantly with the prevalence of 

HPR. The selected cutoff was in strong, inverse correlation with the rate of HPR. (Figure 3/A) 

Among the devices, the most P2Y12-specific assay (VASP) indicated the highest rates of HPR. 



 

Impact of the methodological heterogeneity in platelet aggregation tests. A, Linear regression analysis between the 
selected cutoff and the prevalence rate for high platelet reactivity (HPR). Whereas LTAADP and VASP measure platelet 
reactivity in a 0% to 100% scale, results might range between 18 and 435 PRU in case of the VerifyNowP2Y12 and between 
0 and 122 U in case of MEAADP assay according to the description of the manufacturer. Thereby, results of the VerifyNow-
P2Y12 and MEAADP assays were normalized to a 0 to 100 scale, where the lowest potential value (18 PRU and 0 U) reflects 
0% and the highest potential value (435 PRU and 122 U) means 100%. B, The impact of the prevalence rate of HPR on the 
relative risk of CV death. 

Based on the pooled results, HPR was associated with a significant, 3-fold increase in non-

fatal MI (OR: 3.00; 95%CI: 2.26-3.99; p<0.00001), a 4-fold increase in definite/probable ST 

(OR: 4.14; 95%CI: 2.74-6.25; p<0.0001) and a 5-fold increase in the rate of composite 



ischemic events (OR: 4.95; 95%CI: 3.34-7.34; p<0.00001). Importantly, patients with HPR 

defined by an ADP-specific platelet function assay had a 3.4-fold increase in cardiovascular 

mortality compared to those with normal on-clopidogrel ADP-reactivity (OR: 3.35, 95%CI: 

2.39-4.70, p<0.00001). When the subgroup of studies using receiver operating characteristic 

(ROC)-defined cutoffs for HPR was analyzed separately, similar outputs were gained (CV 

death 2.34 [1.40-3.92], MI 2.89 [2.07-4.04], ST 4.75 [2.13-10.63], and CIE: 3.06 [2.07- 4.51]; P 

<0.001 in all cases). Although there was large methodical heterogeneity among the platelet 

function assays as well as in the selected cutoffs for HPR, the predicted risk for CV death, 

non-fatal MI and ST were not heterogeneous between studies. On the contrary, there was 

significant heterogeneity in case of the less standardized, composite end point.  

When the predictive value of each assay was analyzed separately, only LTA-defined HPR was 

significantly associated with CV death, MI, and ST (death: 4.18 [2.70-6.46], MI: 2.93 [1.97-

4.35], ST: 3.66 [2.32-5.78]; P<0.0001 in all cases). The VerifyNowP2Y12 predicted CV death and 

MI (death: 2.28 [1.23-4.25], P=0.009; MI: 2.98 [1.94-4.58], P<0.00001), but only a trend was 

observed regarding ST (4.17 [0.81-21.63], P=0.09). MEAADP significantly predicted MI and ST 

(MI: 4.03 [1.16-14.00], P=0.03; ST: 13.89 [2.63-73.45], P =0.002), but only a trend was 

observed regarding CV death (3.21 [0.86-12.00], P=0.08). Based on the results of 2 small 

studies, VASP-defined HPR was predictive neither for CV death (1.84 [0.09-37.07], P=0.69) 

nor for ST (1.48 [0.28-7.77], P =0.64).  



7 Novel findings of the thesis 
Main findings of the thesis are the followings: 

Transradial percutaneous coronary intervention reduces the risk of periprocedural 

major bleeding and major adverse events in the ST-elevation acute myocardial infarction 

setting. Difference between two access routes was not represented in procedural time and 

in time to reperfusion. Nevertheless the mortality significantly decreased in transradial 

route.   

Clopidogrel pre-treatment of patients before cardiac surgery, increases the risk of 

major bleeding. A trend for improvement can be observed in the frequency of the need for 

reoperation. However perioperative care and surgical practice seems to adapt the changed 

medication protocol. Our meta-analysis found statistically significantly increased risk for 

mortality. 

High on-clopidogrel platelet reactivity, measured by an ADP-specific platelet function 

assay after percutaneous coronary intervention, is a strong predictor of cardiovascular 

death, myocardial infarction and stent thrombosis in patients after percutaneous coronary 

intervention. Although there were large differences in the methodology, patient selection 

and cutoff definition between studies, the predicted risk of cardiovascular death, myocardial 

infarction and stent thrombosis were not heterogeneous. 
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