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STRESZCZENIE:    Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych poglądów na kliniczne i  zastępcze punkty końco-
we, które mogą zostać uwzględnione w przyszłych badaniach nad pacjentami z niedokrwieniem kończyn (peripheral artery 
 occlusive disease; PAOD). Opisanie ograniczeń metod statystycznych najczęściej stosowanych punktów końcowych oraz za-
proponowanie wytycznych projektowania badań na określonej wielkości populacji pacjentów wydaje się zasadne. Zapropo-
nowane punkty końcowe mogą zostać wykorzystane w badaniach dotyczących leczenia chirurgicznego, farmakologicznego    
i/lub rewaskularyzacji zabiegowej.

  Materiał i  metody: W  oparciu o  niedawno opublikowane przeglądy literatury dotyczące najczęściej używanych punktów 
końcowych i projektowania badań, oceniono przydatność owych punktów dla celów refundacyjnych. Opierając się na owych 
potencjalnych punktach końcowyc oraz na wielkości próbki pacjentów, oceniono wskaźniki odpowiednie do wielkości refun-
dacji z wykorzystaniem różnorodnych testów statystycznych.

  Wyniki: Rozważając kliniczną przydatność dla pacjentów i płatników, najbardziej przydatnymi punktami końcowymi dla sto-
sunkowo niewielkiej populacji badanej są: dystans chodu (walking distance; WD) oraz wskaźnik kostkowo-ramienny (ankle-
-brachial index; ABI) – przy założeniu kontroli pozostałych czynników pozanaczyniowych. Angiograficzne punkty końcowe, 
takie jak minimalna średnica światła (minimal lumen diameter; MLD), pomimo ich intuicyjności, nie wydają się przydatne 
z punktu widzenia refundacji. Inne przydatne punkty zastępcze, takie jak przezskórny pomiar wysycenia tlenem u pacjentów 
z krytycznym niedokrwieniem kończyn (critical limb ischemia; CLI) muszą dopiero zostać ocenione, aby móc uzyskać pierwsze 
dane dotyczące ich przydatności dla większej grupy pacjentów.

  Wnioski: Z punktu widzenia refundacji, WD i ABI są przydatnymi punktami końcowymi w badaniach na populacji średniej 
wielkości, przy założeniu, że czynniki pozanaczyniowe mogące wpływać na wyniki są kontrolowane.

SŁOWA KLUCZOWE:   niedokrwienie kończyn, punkty końcowe, punkty zastępcze, estymatory biometryczne

ABSTRACT:   Background: The aim of this review is to present the available clinical and surrogate endpoints that may be used in future stud-
ies performed in patients with peripheral artery occlusive disease (PAOD). Importantly, we describe statistical limitations of the 
most commonly used endpoints and offer some guidance with respect to study design for a given sample size. The proposed end-
points may be used in studies using surgical or interventional revascularization and/or drug treatments.

  Methods: Considering recently published study endpoints and designs, the usefulness of these endpoints for reimbursement is 
evaluated. Based on these potential study endpoints and patient sample size estimates with different non-inferiority or tests for 
difference hypotheses, a rating relative to their corresponding reimbursement values is attempted.

  Results: As regards the benefit for the patients and for the payers, walking distance and the ankle brachial index (ABI) are the 
most feasible endpoints in a relatively small study samples given that other non-vascular impact factors can be controlled. Angi-
ographic endpoints such as minimal lumen diameter (MLD) do not seem useful from a reimbursement standpoint despite their 
intuitiveness. Other surrogate endpoints, such as transcutaneous oxygen tension measurements, have yet to be established as 
useful endpoints in reasonably sized studies with patients with critical limb ischemia (CLI).

  Conclusions: From a reimbursement standpoint, WD and ABI are effective endpoints for a moderate study sample size given 
that non-vascular confounding factors can be controlled.
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CO NINIEJSZA PRACA WNOSI?

Badania nad pacjentami z PAOD wykorzystują wiele różnych punk-
tów końcowych, które mogą być nieprzydatne z punktu widzenia 
jakości życia. Niniejszy przegląd jest „przepisem” do projektowania 
przyszłych badań wraz z przeglądem potencjalnych klinicznych i za-
stępczych punktów końcowych w stosunku do wielkości badanej 
próby i znaczenia dla celów refundacji.

WPROWADZENIE

Niedokrwienie kończyn dolnych (peripheral occlusive disease; 
PAOD), jako manifestacja miażdżycy uogólnionej w kończynach 
dolnych, stanowi istotny czynnik ryzyka śmiertelności i chorobo-
wości u ludzi starszych [1–3]. Niezwykle istotne jest rozróżnienie 
pacjentów z chromaniem przestankowym (intermittent claudica-
tion; IC) oraz krytycznym niedokrwieniem kończyny (critical limb 
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życia (quality of life; QoL), stan kliniczny, tolerancję wysiłku, dystans 
chodu, ocalenie kończyny, powikłania i zdarzenia niepożądane.

ANALIZA STATYSTYCZNA

Wymaganą liczbę pacjentów dla danego typu badań oszacowano 
z użyciem oprogramowania nQuery/nTerim wersji 2.0 (Statistical 
Solutions Ltd. Cork, Ireland). Dla zmiennych zależnych (dychoto-
micznych, ciągłych) zastosowano różne algorytmy biometryczne. 
Hipotezy testowe podzielono ze względu na punkty końcowe kli-
niczne/zastępcze oraz rodzaj badań – nieniższości i wyższości (te-
stowano różnice).

PLANOWANIE PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Częstość zdarzeń dychotomicznych

Najczęściej spotykanym parametrem zdarzenia dychotomicznego 
jest odsetek drożności (pierwotny, pierwotny wspomagany, wtór-
ny), który może być interpretowany jako różnica pomiędzy 100-pro-
centową drożnością i odsetkiem niedrożności. Zgodnie z definicją 
zaproponowaną przez Diehma i wsp. [4, 5], drożność nie powinna 

ischemia; CLI), którzy stanowią odrębne populacje i nie powinni być 
łączeni w jedną grupę badaną [4].Mimo dostępności wielu narzędzi 
diagnostycznych, takich jak angiografia tomografii komputerowej 
(CTA), angiografia rezonansu magnetycznego (MRA), ultrasonogra-
fia dopplerowska i duplex (USD) oraz cyfrowa angiografia subtrak-
cyjna (DSA), istnieją również inne wskaźniki zaawansowania PAOD.

Przed zagłębieniem się w różnorodne punkty końcowe należy wspo-
mnieć, że istnieją inicjatywy standaryzacji badawczych punktów 
końcowych [4,5]. Zauważono, że różne definicje przyjęte w bada-
niach nad naczyniami obwodowymi uniemożliwiają porównanie 
wyników między badaniami dla celów orientacyjnych.

Fleming i Powers opisują trafny pierwotny punkt końcowy jako po-
miar tego, w jaki sposób pacjent „czuje się, funkcjonuje i potrafi prze-
żyć” [6, 7]. W tym kontekście przeżycie, zaostrzenie choroby lub brak 
wydarzeń klinicznych oraz nieco subiektywna ocena zdrowia są po-
strzegane jako obiecujące wykładniki powodzenia terapeutycznego. 
Najczęściej używaną miarą sukcesu leczniczego w chorobach naczyń 
obwodowych są drożność, częstość niedrożności [8] lub rewaskula-
ryzacja zmiany docelowej [9] (target lesion revascularization; TLR). 
Mimo, że wskaźnik kostkowo-ramienny (ankle-brachial index; ABI) 
jest najczęściej używaną zmienną dla stratyfikacji i klasyfikacji ryzyka, 
może być również potencjalnie użyty jako punkt końcowy [2, 10]. Li-
sta istotnych punktów zastępczych obejmuje dystans chodu (walking 
distance; WD), który można zdefiniować jako maksymalny dystans 
chodu (MWD), lub dystans chodu bez bólu (PFWD). Niedawno prze-
zskórny pomiar prężności tlenu (TcPO2) w rewaskularyzowanych 
tkankach [12], szczególnie u pacjentów z CLI [13], został uznany za 
potencjalny punkt końcowy. Dodatkowo u pacjentów z zaawansowa-
nym PAOD w klasie 6 wg Rutherforda, amputacja [14], śmiertelność 
[2] lub punkty zastępcze gojenia [15], takie jak powierzchnia rany po 
rewaskularyzacji, mogą służyć jako trafne badawcze punkty końco-
we. Punkty końcowe jakości życia mogą zostać użyte w celu oceny 
sukcesu terapeutycznego u pacjentów z chromaniem przestankowym 
w randomizowanych badaniach klinicznych [10].

METODY

Przyjęliśmy hipotezę, że istnieje różnica w odniesieniu do liczby 
pacjentów dla punktów końcowych o takim samym znaczeniu 
klinicznym. Celem tego artykułu jest opis, ocena i porównanie 
z wystarczającą mocą statystyczną potencjalnych pierwotnych 
badawczych punktów końcowych dla badań dotyczących PAOD 
w kwestii ich wartości klinicznej, znaczenia dla refundacji i odpo-
wiadających wielkości populacji badanych.

Założyliśmy również, że istnieją punkty końcowe istotne dla re-
fundacji, które można użyć w projektowaniu przyszłych badań bez 
ograniczeń wielkości badanej próby. W celu lepszego wyjaśnienia 
złożonych relacji dokonaliśmy pierwszego graficznego porówna-
nia, w którym oceniliśmy dane punkty końcowe i ich wartość kli-
niczną/refundacyjną w oparciu o skalę półilościową.

Z powodu wysokiego stopnia istotności, kompletności i niedawnej 
publikacji danych, skorzystaliśmy z przeglądu systematycznego Simp-
sona i wsp. [17] i wybraliśmy punkty końcowe dla badań dotyczących 
PAOD w celu oszacowania liczby pacjentów dla danego typu badań. 
Simpson i wsp. zdefiniowali jako istotne punkty końcowe: drożność, 
pomiar restenozy, potrzebę ponownej interwencji, pomiary jakości 

Ryc. 1.  Oszacowanie wielkości próby w testowaniu różnic (projekt wyższości) 
w odniesieniu do różnych odsetków binarnej restenozy w obu grupach 
badanych (na górze) oraz oszacowanie wielkości próby w projekcie 
nieniższości z różnymi marginesami nieniższości przy odsetku binarnej 
restenozy o 4% wyższej w grupie kontrolnej i spodziewanej różnicy 
w odsetku binarnej restenozy (na dole).

Ryc. 2.   Oszacowanie wielkości próby dla badań nieniższości z różnymi marginesami 
nieniższości (3,0–1,0%), przy 5-procentowym odsetku amputacji w grupie 
kontrolnej i spodziewanej różnicy odsetka amputacji (zdefiniowanej jako: 
małej, dużej, poniżej kolana, powyżej kolana) w grupie badanej.
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Hipotezy nieniższości zostały sformułowane następująco:
Ho – różnica odsetka drożności π2 w grupie kontrolnej i odsetka 
drożności π1 w grupie badanej jest większa lub równa margine-
sowi nieniższości Δ.

Ha – różnica odsetka drożności π2 w grupie kontrolnej i odsetka 
drożności π1 w grupie badanej jest mniejsza niż margines nieniż-
szości Δ.

Angiograficzne punkty końcowe / test różnic
Do opisu różnic w grupach badanych często używa się pojęcia 
późna utrata światła (late lumen loss; LLL) w obrębie zwężenia lub 
segmentu, które uzyskuje się, porównując angiogram wyjściowy 
oraz po określonym z góry czasie od zabiegu.

być rozumiana jako odsetek nie-niedrożności, ale raczej jako brak 
binarnej restenozy, tzn. średnica zwężenia – mierzona angiografią 
ilościową lub ultrasonograficznie – powinna być mniejsza niż 50%. 
Pozostałe zdarzenia dychotomiczne, takie jak odsetek amputacji lub 
zakażeń, niekoniecznie powinny być punktami pierwszego wyboru 
w ogólnej populacji pacjentów z PAOD.

Popularne projekty badań ukazujące poprawę odsetka drożności 
wykorzystują poniższe hipotezy testowe:

Ho – odsetek drożności π1 w grupie poddawanej interwencji jest 
mniejszy lub równy odsetkowi drożności π2 w grupie kontrolnej 

Ha – odsetek drożności π1 w grupie poddawanej interwencji jest 
większy niż odsetek drożności π2 w grupie kontrolnej.

Tab. I: Kliniczne Punkty Końcowe

KLINICZNE PUNKTY KOŃCOWE ZALETY WADY

Odsetek drożności
(brak binarnej restenozy, tzn. ≥50%)5

- wysoce istotny z punkty widzenia klinicznego
- istotny dla refundacji
- możliwa ocena bez użycia fluoroskopii, np. USG 
Doppler / Duplex, MRI

- wymagana duża liczba pacjentów
- trudny do porównania z innymi badaniami z powodu 
różnych definicji
- często intepretowany jako odsetek 100% niedrożności 
w rekonstrukcjach naczyniowych 

Odsetek amputacji
(podzielone: mniejsza = poniżej kostki, większa 
= powyżej kostki, BTK = poniżej kolana, ATK = 
powyżej kolana)

- wysoce istotny w krytycznym niedokrwieniu 
kończyny dolnej (CLI)
- wysoce istotny dla refundacji

- wymagana duża liczba pacjentów
- niekoniecznie przydatne u wszystkich pacjentów z PAOD

Odsetek rewaskularyzacji zmiany docelowej - wysoce istotny z perspektywy refundacji
- idealny dla badań nad efektywnością ekonomiczną

- może wymagać większej grupy badanej, chyba że oczekuje 
się większej różnicy w skutkach leczenia

Główne Zdarzenia Niepożądane Związane 
z Kończyną = MALE (major adverse limb events)  
= TLR + amputacje

- wysoce istotny z perspektywy klinicznej
- idealny dla badań nad efektywnością ekonomiczną

- może wymagać większej grupy badanej, chyba że oczekuje 
się większej różnicy w skutkach leczenia

Śmiertelność - wysoce istotny z perspektywy klinicznej
- powszechnie akceptowany punkt końcowy 
u pacjentów z CLI

- wymagana duża liczba pacjentów
- niekoniecznie przydatne u wszystkich pacjentów z PAOD

Odsetek rewizji - wysoce istotny z perspektywy klinicznej oraz 
refundacji

- może odzwierciedlać całkowitą chorobowość w badanej 
populacji

Odsetek zakażeń - wysoce istotny w populacji pacjentów z PAOD z grupy 
ryzyka zakażenia graftu

- możliwy do zastosowania w grupie z czynnikami ryzyka 
zakażeń
- wymagana bardzo duża grupa pacjentów

Zmiana klasy w skali Rutherforda - zapewnia przegląd całej badanej populacji - na chód mogą wpływać zdarzenia/choroby układu kostno-
mięśniowego

Tab. II. Angiograficzne Zastępcze Punkty Końcowe

ANGIOGRAFICZNY PUNKT KOŃCOWY ZALETY WADY

Późna utrata światła w zmianie - niezależny od światła naczynia referencyjnego
- szeroko akceptowany
- mniejsza populacja badana

- wrażliwy na niedopasowanie projekcji
- oparty na teście t-Studenta
- niezależny od zmian hemodynamicznych

Późna utrata światła odcinkowa - niezależny od światła naczynia referencyjnego
- szeroko akceptowany
- mniejsza populacja badana

- wrażliwy na niedopasowanie projekcji
- oparty na teście t-Studenta dla zmiennych 
niepowiązanych
- niezależny od zmian hemodynamicznych

Procent zwężenia (binarna restenoza jako % 
wszystkich pacjentów z restenozą ≥50%)

- niezależny od światła naczynia referencyjnego
- szeroko akceptowany
- mniejsza populacja badana

- wrażliwy na niedopasowanie projekcji
- oparty na teście t-Studenta dla zmiennych 
niepowiązanych
- niezależny od zmian hemodynamicznych

Minimalna średnica światła - intuicyjny
- bezpośredni wynik pomiarów angiograficznych

- nie uwzględnia średnicy naczynia referencyjnego
- niezależny od zmian hemodynamicznych

Średnia średnica światła w miejscu zwężenia - może być użyty w nierandomizowanych badaniach 
z kontrolną w jednej grupie pacjentów w naczyniach nie 
docelowych
- oparty na teście t-Studenta dla zmiennych powiązanych
- wrażliwy na zmiany hemodynamiczne

- nieakceptowany powszechnie
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lonym czasie od interwencji leczniczej, co pozwala określić wy-
sycenie tlenem tkanek dystalnie od leczonego zwężenia. W tym 
wypadku hipoteza testowa brzmi następująco:

Ho – TcPO2 w punkcie czasu tn jest równa lub mniejsza niż TcPO2 
w punkcie czasu tn-1

Ha – TcPO2 w punkcie czasu tn jest większa w porównaniu do 
TcPO2 w punkcie czasu tn-1,

gdzie tn następuje po tn-1.

Zmiana kategorii w skali Rutherforda / testowanie różnic

Zmiana kategorii wiąże się z przełożeniem 7 różnych klas w ska-
li Rutherforda (0 = bez chromania przestankowego, 6 = ciężkie 
niedokrwienie kończyny z martwicą tkanek) na zbiór danych 
porządkowych. Porównując dwa punkty czasowe (np. przed 
i po leczeniu), można użyć testu Wilcoxona:

Ho – nie ma poprawy w skali Rutherforda pomiędzy stanem wyj-
ściowym i w czasie obserwacji

Ho – LLL1 w grupie badanej jest równa lub większa od LLL2 w gru-
pie kontrolnej

Ha – LLL1 w grupie badanej jest mniejsza od LLL2 w grupie kontrolnej.

Angiograficzne punkty końcowe / nieniższość
Hipotezę testową o nieniższości w odniesieniu do LLL można 
sformułować następująco:

Ho – różnica LLL1 w grupie badanej oraz LLL2 w grupie kontrolnej 
jest większa lub równa marginesowi nieniższości ΔLLL

Ha – różnica LLL1 w grupie badanej oraz LLL2 w grupie kontrolnej 
jest mniejsza niż margines nieniższości ΔLLL.

Zastępczy punkt końcowy – wskaźnik kostkowo-ramienny 
(ABI) / testowanie różnic
Pozytywne zmiany środowiska hemodynamicznego, tzn. mniej-
szy spadek ciśnienia za zwężeniem, można ocenić przy pomocy 
wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI). Najlepszym podejściem 
statystycznym jest zmierzenie ABI po zabiegu/operacji w dwóch 
grupach badanych (projekt wyższości) lub ABI w jednej grupie 
badanej w różnych punktach czasowych (projekt nieniższości). 
Odpowiednio hipoteza testowa wyższości brzmi:

Ho – ABI w grupie badanej jest równa lub mniejsza od ABI w gru-
pie kontrolnejHa – ABI w grupie badanej jest większa od ABI 
w grupie kontrolnej.

Zastępczy punkt końcowy – dystans chodu / testowanie 
różnicy
Różnice w grupach badanych można opisać posługując się dystan-
sem chodu (walking distance; WD), który powinno się zmierzyć 
przed zabiegiem oraz w różnych odcinkach czasu po zabiegu/ope-
racji. Dla sformułowania hipotez testowych nie ma znaczenia, czy 
za pierwotny punkt końcowy przyjmie się maksymalny lub bez-
bolesny dystans chodu:

Ho – WD w grupie badanej jest równy lub krótszy niż WD w gru-
pie kontrolnej

Ha – WD w grupie badanej jest równy lub krótszy niż WD w gru-
pie kontrolnej.

Zastępczy punkt końcowy / testowanie różnicy TcPO2

Dla różnicy w przezskórnym pomiarze prężności O2, np. u pa-
cjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyny (CLI), można 
sformułować następujące hipotezy:

Ho – TcPO2 w grupie badanej jest równy lub mniejszy niż TcPO2 
w grupie kontrolnej

Ha – TcPO2 w grupie badanej jest większy niż TcPO2 w grupie 
kontrolnej.

Można również zaprojektować badanie z jedną grupą badaną, 
w której pomiary wykonuje się przed, bezpośrednio po i po usta-

Ryc. 4.  Oszacowanie wielkości próby w badaniu różnic w późnej utracie światła (LLL) 
wielkość 0,4 mm w grupie badanej, przy różnych wspólnych odchyleniach 
standardowych (0,4–0,7 mm) i wzroście LLL (efekt leczenia) w grupie 
kontrolnej (0,2–0,4 mm) (moc=80%, test jednostronny, α=0,025).

Ryc. 3.  Oszacowanie wielkości próby w badaniu różnicy wyniku w skali Rutherforda 
z 1,6 w próbie kontrolnej i różnych przyrostach zmiany wyniku w skali 
Rutherforda (efekt leczenia) w grupie badanej (0,1–0,4) przy różnych 
wspólnych odchyleniach standardowych (1,1–1,3) (moc=80%, test 
jednostronny, α=0,025).
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wraz z ich zaletami i wadami wymieniono we wspomnianych tabelach. 
Dla wybranych punktów końcowych obliczono niezbędną liczbę pa-
cjentów w grupie badawczej przy poziomie istotności α i mocy 80%.

Najczęściej używane punkty końcowe w ogólnej populacji pa-
cjentów z PAOD obejmują odsetek drożności i restenozy [17], 
ponieważ są one bezpośrednio związane ze skutecznością lecze-
nia. W rekonstrukcjach naczyniowych typowo drożność definiuje 
się jako 100% minus odsetek niedrożności, podczas gdy w dzie-
dzinie zabiegów endowaskularnych przede wszystkich używa się 
odsetka binarnej restenozy (BR), najczęściej definiowanego jako 
utrata 50% średnicy. Na rycinie 1 przedstawiono liczebność gru-
py pacjentów przy założeniu różnych odsetków BR w grupach 
badanych i kontrolnych. Oczywiście, im mniejsza oczekiwana 
różnica w odsetku BR, tym większa wymagana liczba pacjentów 
w grupie. Jeśli na przykład przyjmiemy odsetek BR na poziomie 
30% w grupie kontrolnej i 20% w grupie badanej, będziemy po-
trzebować 313 pacjentów w każdej z grup (test jednostronny, 
α=2,5%, moc=80%). Zakładając projekt nieniższości z odsetkiem 
BR 20% w grupie kontrolnej, 16% w grupie badanej oraz margi-
nes nieniższości 4% (test jednostronny, α=2,5%, moc=80%), bę-
dziemy potrzebować 362 pacjentów w każdej z grup (rycina 1). 

Ha – uzyskano poprawę w skali Rutherforda w czasie obserwacji 
w porównaniu do stanu wyjściowego.

Jakość życia / testowanie różnic
Odpowiedzi pacjentów w kwestionariuszach jakości życia (QoL) 
muszą być przełożone na wyniki liczbowe i porównane pomiędzy 
grupami lub w obrębie jednej grupy w różnych punktach czaso-
wych. Można sformułować następujące hipotezy:

Ho – wynik QOLtreatment w grupie badanej jest równy lub w porów-
naniu do grupy kontrolnej

Ha – wynik QOLtreatment jest większy niż wynik QOLcontrol w grupie 
kontrolnej.

WYNIKI

W tabelach I–IV podsumowano najczęściej używane punkty końco-
we, wiążące się w sposób pośredni lub bezpośredni z wynikami lecze-
nia zaproponowanymi przez Simpsona i wsp.[17]. Punkty końcowe 

Ryc. 7.  Oszacowanie wielkości próby w badaniu różnic (projekt wyższości) przy 
przezskórnych pomiarach prężności tlenu (TcPO2) 20 mmHg w grupie 
kontrolnej, różnych wspólnych odchyleniach standardowych (5–15 mmHg) 
oraz oczekiwanym wzroście TcPO2 (skutek leczenia) w grupie badanej  
(30–45 mmHg) (moc=80%, test jednostronny, α=0,025).

Ryc. 8.  Oszacowanie wielkości próby w badaniu różnic (projekt wyższości) przy 
wyniku fizykalnym w skali SF-36 40 w grupie kontrolnej, różnych wspólnych 
odchyleniach standardowych (5–15) i wzroście oczekiwanego wyniku SF-36 
(skutek leczenia) w grupie badanej (5–15) (moc=80%, test jednostronny, 
α=0,025).

Ryc. 5.  Oszacowanie wielkości próby w badaniu różnicy przy wskaźniku kostkowo-
ramiennym (ABI) 1,00 w grupie badanej, różnych wspólnych odchyleniach 
standardowych (0,1–0,2) i spodziewanym spadku ABI (skutek leczenia) 
w grupie kontrolnej (0,05–0,15) (moc=80%, test jednostronny, α=0,025).

Ryc. 6.   Oszacowanie wielkości próby dla badania różnicy (projekt wyższości) 
przy dystansie chodu (WD) 350 m w grupie badanej, różnych wspólnych 
odchyleniach standardowych (150–250 m) oraz oczekiwanym zmniejszeniu 
WD (skutek leczenia) w grupie kontrolnej (50–150 m) (moc=80%, test 
jednostronny, α=0,025).
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cy ramieniowej [20]. W tym scenariuszu wartość ABI poniżej 0,9 
uznaje się za punkt odcięcia dla dalszej diagnostyki [21]. Zakłada-
jąc odchylenie standardowe ABI w obu grupach wielkości 0,125 
oraz oczekiwanej wartości ABI 1,00 w grupie badanej i 0,95 w gru-
pie kontrolnej, każda z obu grup musi obejmować 100 pacjentów.

W przypadku dystansu chodu bez bólu i maksymalnego dystan-
su chodu szacunki biometryczne oparte na projekcie wyższości 
(testowanie różnic) przedstawiono na rycinie 5. Zakładając dy-
stans chodu (WD) wielkości 350 m w grupie badanej, oraz 275 m 
w grupie kontrolnej, przy wspólnym odchyleniu standardowym 
wielkości 150 m (dane literaturowe) [22], potrzeba 64 pacjentów 
w każdej z grup lub 128 pacjentów łącznie, aby odrzucić hipote-
zę zerową o braku różnic pomiędzy obiema grupami (test jedno-
stronny: α=2,5%, moc=80%).

Badania kliniczne poniżej kolana (below the knee, BTK) dotyczą 
przede wszystkim ratowania kończyny oraz potencjalnego goje-
nia się owrzodzeń, i w tym przypadku przezskórny pomiar pręż-
ności tlenu (TcPO2) może stanowić istotny zastępczy punkt koń-
cowy. Redlich i wsp. [12] udokumentowali wartości TcPO2 20,5 ± 
4,8 mmHg przed zabiegiem u pacjentów z cukrzycą i krytycznym 
niedokrwieniem kończyny (CLI), podczas gdy wartości TcPO2 
w okresie obserwacji mieściły się w zakresie 40–45 mmHg. Odpo-

Podsumowując, przy dwucyfrowej różnicy pomiędzy odsetka-
mi dwóch wydarzeń potrzeba kilkuset osób badanych w każdej 
z grup, aby całkowicie odrzucić hipotezę zerową, czyli stwierdzić 
korzyść w grupie badanej.

Często stosowanym klinicznym punktem końcowych u pacjentów 
z wysoką punktacją w skali Rutherforda (kategorie 4–6) lub CLI 
jest odsetek amputacji. Ten punkt może również być ujęty w punk-
cie złożonym, takim jak istotne zdarzenie niepożądane w obrębie 
kończyny (major adverse limb event; MALE). Gdy uratowanie 
kończyny jest priorytetem, do badania nieniższości (patrz: rycina 
2) przy odsetku amputacji 5% w grupie kontrolnej, 4% w grupie 
badanej i marginesie nieniższości zaledwie 1% należałoby włączyć 
1686 pacjentów w każdej z grup, aby móc odrzucić hipotezę zero-
wą (test jednostronny, α=2,5%, moc=80%).

Liczba pacjentów w badaniu ze zmianą kategorii w skali Ruther-
forda, przyjętą jako pierwotny punkt końcowy, przedstawiono 
na rycinie 3. Oczekiwane zakresy można uzyskać z badania DCB 
przeprowadzonego przez Scheinerta i wsp. [18]. W tym przypad-
ku jako wskaźnika skuteczności użyto różnicy w wyniku w skali 
Rutherforda w czasie obserwacji w porównaniu do kategorii po za-
biegu. Przedstawiona trójwymiarowa krzywa jest płaska ze wzglę-
du na spodziewaną zmianę kategorii w skali Rutherforda w grupie 
badanej wielkości 0,22. Odwrotnie, potrzeba znacznej liczby pa-
cjentów, jeśli spodziewana różnica w wyniku w skali Rutherforda 
wynosi mniej niż 0,22 w grupie badanej.

Mimo że najczęściej stosowanymi punktami końcowymi w bada-
niach nad chirurgicznymi technikami rewaskularyzacyjnymi są 
odsetek drożności, niedrożności i binarnych restenoz, angiogra-
ficzne punkty końcowe wydają się być preferowane w badaniach 
z zakresu radiologii interwencyjnej. Późna utrata światła (LLL), tzn. 
utrata średnicy światła pomiędzy wynikiem po zabiegu i w trakcie 
obserwacji, zwykle po 6–8 miesiącach, wymaga oceny przez nie-
zależnego radiologa. Co do zasady, ilościowa angiografia ocenia 
„obrazy cienia” środka kontrastowego wypełniającego odcinko-
wo tętnice z wykorzystaniem algorytmów wykrywających brzegi. 
LLL stanowi różnicę pomiędzy minimalnymi średnicami światła 
(minimal lumen diameters; MLDs), które mierzy się na angiogra-
mach po zabiegu i w okresie obserwacji. Pozostałe angiograficzne 
punkty końcowe, takie jak odsetek stenozy, oblicza się w oparciu 
o MLD. Dla oczekiwanego LLL wielkości 0,4 mm w grupie badanej 
i 0,6 mm w grupie kontrolnej (rycina 4) potrzeba 194 pacjentów 
przy założeniu odchylenia standardowego LLL równego 0,7 mm 
w obu grupach (moc=80%, test jednostronny, α=0,025).

Średnie średnice światła, tzn. średnia średnica światła w zwężonym 
odcinku, mogą zostać obliczone na podstawie obrazów angiogra-
ficznych. Zakładając, że jest możliwe porównanie z niezwężonym 
odcinkiem naczynia [19], kontrola w obrębie jednego pacjenta wy-
daje się alternatywnym rozwiązaniem, gdy nie jest możliwe stwo-
rzenie grupy kontrolnej. Powyższe podejście pozwala na użycie 
testu t-Studenta dla zmiennych powiązanych (porównanie w ob-
rębie pacjenta), co może zwiększyć moc statystyczną.

W tabeli III zestawiono potencjalne punkty zastępcze, takie jak 
wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI), które mogą być skutecznie 
zastosowane w środowisku pozaszpitalnym. ABI odnosi ciśnienie 
skurczowe w tętnicy grzbietowej stopy lub tętnicy piszczelowej 
tylnej do wyższego ciśnienia skurczowego w lewej i prawej tętni-

Ryc. 9.  Wartości refundacji dla różnych punktów końcowych jako funkcja klinicznej 
wartości (wielkość baniek) i liczby pacjentów w ogólnej populacji pacjentów 
z PAOD.

Ryc. 10.  Stałość hemodynamiczna pomimo identycznych minimalnych średnic światła 
(MLD) w dwóch różnych zwężeniach przy krótkim (po lewej) i długim zwężeniu 
(po prawej).

Ryc. 11. Czynniki zniekształcające wyniki w czasie obserwacji po leczeniu.
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Po raz pierwszy użyto potencjalnie przydatnej półilościowej me-
tody (skala refundacji) w kardiologii interwencyjnej dla zilustro-
wania względnej wartości refundacji (relative reimbursement va-
lue; RRV) dla różnych punktów końcowych i odpowiadających im 
wielkości grup pacjentów [23]. Można zaproponować podobne 
punkty końcowe w badaniach nad PAOD (rycina 9). Liczba pa-
cjentów przy hipotezie testowej wyższości, tzn. dla MLD i LLL, 
może zostać wyrażona jako wartość refundacji. Zmieściłaby się ona 
w zakresie 25–200 pacjentów (patrz: rycina 4). Jednakże wartość 
refundacji dla angiograficznych punktów końcowych na obwodzie 
byłaby raczej niska, ponieważ nie są one używane w ocenie tech-
nologii medycznych[17]. 

Analogiczna hipoteza testowa o nieniższości w odniesieniu do 
odsetka amputacji wymaga ilości pacjentów w zakresie 200–1600 
(rycina 2). Kliniczna skuteczność generalnie wiąże się z wartością 
refundacji. W tym względzie należy ustalić zależność przyczyny 
i skutku pomiędzy parametrami klinicznymi i jakością życia (QoL). 
Względna wartość refundacji (RRV) wielkości 100% oznacza, że ist-
nieje bezpośredni wpływ mierzonego punktu końcowego na QOL. 
Można to odwzorować wielkością bańki na wykresie (rycina 9). 

wiadające wielkości prób przedstawiono na rycinie 7. Przy oczeki-
wanej wartości TcPO2 45 mmHg i odchyleniu standardowym 12,5 
mmHg do każdej grupy trzeba włączyć 8 pacjentów.

Najbardziej uznanym kwestionariuszem do oceny jakości życia jest 
Euro-Quol-5D z trzema lub pięcioma możliwymi odpowiedziami 
na 5 pytań dotyczących poruszania się, samoopieki, codziennych 
czynności, bólu/dyskomfortu oraz lęku/depresji. Dodatkowo sa-
moocena pacjenta wymaga oszacowania przez niego poziomu 
własnego zdrowia w skali od 0 do 100 (100 = największy poziom 
zdrowia). Przedstawiony kwestionariusz wymaga określenia po-
ziomu odniesienia w danym kraju, np. niemiecki pacjent prawdo-
podobnie będzie bardziej krytycznie oceniał ogólny stan zdrowia 
w porównaniu do pacjenta z południa Francji.

Dla uproszczenia obliczenie wielkości próby dla oceny jakości 
życia w oparciu o skalę SF-36 można założyć wartość wyjściową 
u pacjentów z CLI na poziomie 40 [10].Przy założeniu wartości 
pomiędzy 50 i 65 po leczeniu oraz wspólnego odchylenia standar-
dowego wielkości 5,0–15,0, ilość pacjentów kształtuje się w zakre-
sie >10 do 100 w każdej grupie.

Tab. III. Inne zastępcze punkty końcowe

ZASTĘPCZE PUNKTY KOŃCOWE ZALETY WADY

Wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI) 
docelowej kończyny

- może być oparty na teście t-Studenta dla zmiennych 
powiązanych
- może być standaryzowany
 - intuicyjny hemodynamicznie
 - może być porównywany z ABI kończyny nie docelowej 
jako grupa kontrolna

- jeżeli nie jest standaryzowany, jego wartość prognostyczna 
może być mniejsza
- mogą na niego wpływać: miażdżyca tętnic kończyn 
górnych, zmiany miażdżycowe poniżej kolana
- Nie jest użyteczny w przypadku amputacji

*Dystans chodu bez bólu - Bezpośrednio związany z jakością życia 
i z klasyfikacjami Rutherforda/Fontaine’a 
- mniejsze grupy badane

- Na zdolność chodu mogą wpływać zdarzenia mięśniowo-
szkieletowe

*Maksymalny dystans chodu - Bezpośrednio związany z jakością życia 
i z klasyfikacjami Rutherforda/Fontaine’a

- Na zdolność chodu mogą wpływać zdarzenia mięśniowo-
szkieletowe

*Okres chromania przestankowego 
(claudication onset time, COT)

- może być oparty na teście t-Studenta dla zmiennych 
powiązanych
- bezpośrednie przełożenie na jakość życia pacjenta

- Bieżnia jest obowiązkowa dla wszystkich pacjentów
- Na zdolność chodu mogą wpływać zdarzenia mięśniowo-
szkieletowe

*Bezwzględny czas chromania (absolute 
claudication time, ACT)

- może być oparty na teście t-Studenta dla zmiennych 
powiązanych
- bezpośrednie przełożenie na jakość życia pacjenta

- Bieżnia jest obowiązkowa dla wszystkich pacjentów
- Na zdolność chodu mogą wpływać zdarzenia mięśniowo-
szkieletowe

Przezskórne pomiary prężności tlenu 
TcPO2

- bezpośrednio związany z mikroperfuzją kończyny
- wysoce przydatny w leczeniu ran u pacjentów z CLI
- 30 mmHg w TCPO2

- Nie jest powszechnie akceptowany
- Może zależeć od niewydolności żylnej w badanej kończynie

Wskaźnik perfuzji miejscowej (regional 
perfusion index, RPI) = tcpO2(kończyna)/
tcpO2(klatka piersiowa)

- standaryzowany tpO2
- bezpośrednio związane z mikroperkuzją kończyny
- wysoce użyteczne w leczeniu ran u pacjentów z CLI
- 30 mmHg w TCPO2

- Nie jest powszechnie akceptowane
- Może zależeć od niewydolności żylnej w badanej kończynie

Pomiar powierzchni rany metodą Bahmera 
[15]

- bezpośrednio związany z leczeniem rany
- duży wpływ na jakość życia
- Odpowiedni do badań efektywności ekonomicznej

- stosowany jedynie w przypadku pacjentów z CLI Rutherford 
6

Komentarz: *powinny bazować na standardowych ustawieniach bieżni, np. 3,2 km/h, nachylenie 12%, lub 2% co 2 min.

Tab. IV. Punkty końcowe jakości życia

ZASTĘPCZE PUNKTY KOŃCOWE ZALETY WADY

EuroQol-5D w wersji 3L, lub 5L - samoocena pacjenta
- prosta ogólna ocena jakości życia
- stosowany w przypadku refundacji
- rekomendowana przez grupę DEFINE [4]4

- może być zależny od innych czynników, nie związanych 
z leczeniem PAOD
- musi być zweryfikowany w badaniach na populacji danego 
kraju

Kwestionariusz zdrowotny RAND 36-Item - samoocena pacjenta
- używany w grupach PAOD
- stosowany w przypadku refundacji

- bardziej złożona punktacja kwestionariusza

Punktacja fizykalna SF-36 (forma skrócona) - stosowana w przypadku refundacji
- rozkład normalny

- bardziej czasochłonny niż EuroQol-5D
- zweryfikowany tylko na podstawie populacji USA
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interwencyjnej [23]. Może jednak wywierać istotny wpływ na spa-
dek ciśnienia oraz wielkość niedokrwienia za zwężeniem. Ostatnia 
zależność została wykazana dla zwężeń tętnic wieńcowych przez 
Brosha i wsp. [28]. Mimo faktu, że związek ten jest znany od dłuż-
szego czasu, i został potwierdzony w badaniach in vivo na modelach 
zwierzęcych [29], MLD nie wydaje się odpowiednim punktem koń-
cowym. Wreszcie, nie powinno się ignorować teoretycznej podstawy 
wynikającej z równania Naviera-Stokes’a [30], które określa wpływ 
długości na zwężenie granic płynu w najbardziej ogólnej postaci.

Pomiary ABI
Al-Qaisi i wsp. [26] przedstawili całościowy przegląd raison d’être 
[fr. racji bytu] pomiarów ABI i ich praktycznej wartości w rozpo-
znawaniu PAOD przy różnych chorobach współistniejących. Opu-
blikowano wiele prac dotyczących tego zagadnienia, ale dwa poten-
cjalne źródła mogą podważać wartość prognostyczną pomiarów 
ABI. Po pierwsze – krążenie oboczne może przewodzić falę ciśnie-
nia za zwężenie, prowadząc do prawidłowych wartości ABI. W ta-
kich przypadków zdaniem autorów ABI nie jest w stanie wykazać 
obecności zwężenia. Ponadto autorzy zaznaczyli, że u pacjentów 
ze znacznymi zwapnieniami tętnic obwodowych może dojść do 
wzrostu fali ciśnienia spowodowanego stwardnieniem błony środ-
kowej. To również może prowadzić do nieprawdziwych wyników 
ABI. Pacjenci z nasilonym wapnieniem tętnic to przede wszystkich 
osoby chorujące na cukrzycę, niewydolność nerek albo w zaawan-
sowanym wieku, reprezentujący znaczną część pacjentów z PAOD.

Dystans chodu
Z punktu widzenia jakości życia preferowany jest dystans chodu. 
Jednakże należy pamiętać, że z powodu czynników niezwiązanych 
z leczeniem docelowej kończyny, takich jak choroba niedokrwienna 
serca lub choroba układu oddechowego, dystans chodu w okresie 
obserwacji może być niski. Matsumura i wsp. [31] zbadali skutecz-
ność implantacji stentów w tętnicy piszczelowej powierzchownej. 
W swojej pracy autorzy donosili, że jedynie 10% pacjentów potra-
fiło określić dystans chodu w badaniu kontrolnym rok po zabiegu.

Odstęp czasowy do badania kontrolnego
Określenie prawdziwych efektów leczenia w poprawnie przeprowa-
dzonym badaniu mogą utrudniać czynniki zniekształcające wyniki 
w okresie obserwacji. Dobrze zaprojektowane badanie o odpowied-
niej mocy może się nie udać, gdy nie zostanie osiągnięty pierwotny 
punkt końcowy w okresie obserwacji. Czynniki zniekształcające wy-
niki, które wystąpią pomiędzy wypisem ze szpitala i badaniem kon-
trolnym, mogą zafałszować obraz i uniemożliwić ustalenie związ-
ku przyczynowo-skutkowego pomiędzy początkowym leczeniem 
i pierwotnym skutkiem (rycina 11). Wiadomo, że na wyniki wpły-
nąć mogą: aktywność fizyczna i brak współpracy ze strony pacjen-
ta. Istnieje wiele prac, które wyjaśniają wpływ wsparcia społeczne-
go na współpracę chorego z lekarzem[32]. , jednocześnie można je 
również odnieść do ram czasowych obserwacji. Wydaje nam się, 
że w mniejszych grupach pacjentów (mniej niż 100) to potencjalne 
zniekształcenie może być trudniejsze do zniwelowania. 

Skala refundacji
Zaproponowana skala – wedle naszej wiedzy –stanowi pierwszą 
próbę przedstawienia wielkości populacji i wartości refundacji 

Ponadto – z naszego punktu widzenia – wartość refundacji u pa-
cjentów z PAOD bezpośrednio wiąże się z mobilnością pacjenta, 
którą można zmierzyć wzrostem dystansu chodu i wypełnieniem 
codziennych obowiązków (RRV=80%) [24]. Zmiana kategorii w skali 
Rutherforda w danej populacji badanej również odzwierciedla ten 
aspekt. Jednakże ostateczna korzyść ulega uśrednieniu i może nie 
być stwierdzana u wszystkich pacjentów (90%), tym bardziej, że 
istnieją inne czynniki ograniczające chodzenie, np. współistniejąca 
choroba niedokrwienna serca, stan po endoprotezoplastyce. Od-
setek TLR jest równie istotny (RRV=90%) i był używany w modelu 
łańcuchów Markowa dla urządzeń wieńcowych przez Narodowy 
Instytut Zdrowia i Klinicznego Doskonalenia (National Institu-
te for Health and Clinical Excellence, NICE) w Wielkiej Brytanii 
[25].Pomiary ABI (RRV=75%) korelują z klinicznymi korzyściami. 
Niemniej jednak inne czynniki patofizjologiczne i metodologiczne 
mogą zacierać bezpośredni związek między ABI i prawdziwą ko-
rzyścią pozabiegową z perspektywy QOL [26]. Pomiary ABI w do-
celowych kończynach dolnych w porównaniu do nie docelowych 
kończyn wydają się przydatne przy pomiarze efektów leczenia. 
Jednakże obie kończyny, zarówno docelowa i niedocelowa, mu-
szą być sprawne u tego samego pacjenta, aby wpłynąć na dystans 
chodu istotny dla jakości życia. Wysoka amputacja ma ogromny 
wpływ na QOL, szczególnie u pacjentów z CLI. W konsekwencji 
odsetek wysokich amputacji jest wysoce istotny z punkty widzenia 
refundacji (RRV=90%), ponieważ wiąże się z wyższymi kosztami 
[27].Pierwsza próba zilustrowania tej złożonej zależności w obsza-
rze PAOD została przedstawiona na rycinie 9. Jednakże skupiając 
się na najistotniejszej różnicy, wydaje się, że dystans chodu i ABI 
mają istotny wpływ na refundację i wymagają umiarkowanej liczby 
pacjentów. Dla porównania: MLD posiada niską wartość refunda-
cji pomimo umiarkowanej wielkości badanej populacji. Badania 
z pierwotnym punktem końcowym w postaci odsetka amputacji 
posiadają wysoką wartość refundacji, ale wymagają również du-
żej liczby pacjentów.

DYSKUSJA

Według naszej wiedzy niniejsza praca stanowi pierwszą próbę 
przeglądu wielkości grup pacjentów w projektowaniu najpopu-
larniejszych punktów końcowych w badaniach nad PAOD. Zakres 
wartości dla oszacowania ilości pacjentów zaczerpnięto z różnych 
prac. Na wczesnym etapie projektowania można uzyskać wskazówki 
z badań dotychczas przeprowadzonych, tzn. z podobną populacją 
docelową i interwencją terapeutyczną. W drugim rzucie rozpatru-
je się opłacalną wielkość populacji pacjentów, która w przypadku 
badań sponsorowanych przez firmy, stanowi kluczową kwestię de-
terminującą efektywność kosztów. Fakt, że dany punkt końcowy 
można łatwo zmierzyć przy rozsądnej liczbie pacjentów w grupie, 
nie oznacza automatycznie, że oddaje korzyści dla pacjenta albo 
poprawę QoL. W pozostałej części dyskusji skupimy się na kilku 
punktach końcowych, które nie wydają się odpowiednie z punk-
tu widzenia refundacji.

Angiograficzne punkty końcowe
Mimo bezpośredniego wyniku ilościowej angiografii chcielibyśmy 
przestrzec przed stosowaniem MLD jako pierwotnego punktu koń-
cowego. Z naszego punktu widzenia MLD wydaje się hemodyna-
micznie obojętne (rycina 10), ponieważ nie bierze pod uwagę dłu-
gości zwężenia, jak wykazano w badaniach z zakresu kardiologii 
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wymaga krytycznej oceny i poprawy. Ponadto WD i ABI, jako 
preferowane punkty końcowe, wymagają odpowiednich kryte-
riów włączenia i wykluczenia w celu zminimalizowania utraty 
w długoterminowej obserwacji oraz zmniejszenia oddziaływa-
nia innych czynników, które nie są związane z leczoną kończyną, 
a mają wpływ na wyniki.

WNIOSKI

Pierwotne cele końcowe WD i ABI zapewniają najwyższą wartość 
refundacyjną dla stosunkowo niewielkich populacji badanych przy 
założeniu, że inne pozanaczyniowe czynniki ograniczające chód 
mogą być kontrolowane. Angiograficzne punkty końcowe, takie 
jak MLD, nie wydają się użyteczne z punkty widzenia refundacji 
pomimo ich intuicyjności.

dla danego zestawu istotnych punktów końcowych badania ser-
cowo-naczyniowego. Wiadomo, że z natury skala ta jest po części 
subiektywna, jednakże wierzymy, że może dobrze spełnić swoja 
funkcję na wczesnych etapach projektowania badania i zaspoka-
jać potrzeby związane z refundacją. To, że WD i ABI są dla nas 
najbardziej przydatnymi punktami końcowymi, jest w zgodności 
z przedstawioną wcześniej pochwałą NICE dla stosowania leków 
wazoaktywnych u pacjentów z PAOD [33].

OGRANICZENIA

Mimo że oszacowaliśmy liczbę pacjentów niezbędną dla po-
szczególnych scenariuszy badawczych, nasza praca nie zastępuje 
właściwie przeprowadzonego oszacowania wielkości próby dla 
danego typu badania. Wczesny etap rozwoju skali refundacyjnej 

PIŚMIENNICTWO
1. Selvin E, Erlinger TPPrevalence of and risk factors for peripheral arterial dise-

ase in the United States: results from the National Health and Nutrition Exa-
mination Survey, 1999-2000. Circulation 2004; 110(6):738-43.

2. Diehm C, Allenberg JR, Pittrow D, Mahn M, Tepohl G, Haberl RL, Darius H, 
Burghaus I, Trampisch HJ German Epidemiological Trial on Ankle Brachial 
Index Study Group. Mortality and vascular morbidity in older adults with 
asymptomatic versus symptomatic peripheral artery disease. Circulation 
2009,120(21):2053-61.

3. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG; TASC 
II Working Group. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral 
Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg 2007;45 Suppl S:S5-67.

4.  Diehm N, Pattynama PM, Jaff MR, Cremonesi A, Becker GJ, Hopkins LN, Mah-
ler F, Talen A, Cardella JF, Ramee S, van Sambeek M, Vermassen F, Biamino G. 
Clinical endpoints in peripheral endovascular revascularization trials: a case 
for standardized definitions. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008;36(4):409-19.

5. Diehm N, Diehm C, Kalka C, Dick F. Peripheral endovascular revascularization 
trials: high noon for uniform reporting standards. Acta Chir Belg 2008;108(4):382-5.

6. Sullivan EJ. Clinical trial endpoints. U.S. Food and Drug Administration. www.
fda.gov/downloads/Training/ClinicalInvestigatorTrainingCourse/UCM283378.
pdf, accessed: February 18, 2015.

7. Fleming TR, Powers JH. Biomarkers and surrogate endpoints in clinical trials. 
Stat Med 2012;31(25):2973-84.

8. Jensen LP, Lepäntalo M, Fossdal JE, Røder OC, Jensen BS, Madsen MS, Grena-
ger O, Fasting H, Myhre HO, Baekgaard N, Nielsen OM, Helgstrand U, Schro-
eder TV. Dacron or PTFE for above-knee femoropopliteal bypass. a multicenter 
randomised study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;34(1):44-9.

9. Dippel EJ, Makam P, Kovach R, George JC, Patlola R, Metzger DC, Mena-
-Hurtado C, Beasley R, Soukas P, Colon-Hernandez PJ, Stark MA, Walker C; 
EXCITE ISR Investigators. Randomized Controlled Study of Excimer Laser 
Atherectomy for Treatment of Femoropopliteal In-Stent Restenosis: Initial 
Results From the EXCITE ISR Trial (EXCImer Laser Randomized Controlled 
Study for Treatment of FemoropopliTEal In-Stent Restenosis). JACC Cardio-
vasc Interv. 2015;8(1 Pt A):92-101.

10. Meijer WT, Hoes AW, Rutgers D, Bots ML, Hofman A, Grobbee DE. Periphe-
ral arterial disease in the elderly: The Rotterdam Study. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 1998;18(2):185-92.

11. Belch JJ, Bell PR, Creissen D, Dormandy JA, Kester RC, McCollum RD, Mi-
zushima Y, Ruckley CV, Scurr JH, Wolfe JH. Randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of AS-013, a prosta-
glandin E1 prodrug, in patients with intermittent claudication. Circulation 
1997;95(9):2298-302.

12. Redlich U, Xiong YY, Pech M, Tautenhahn J, Halloul Z, Lobmann R, Adolf D, 
Ricke J, Dudeck O. Superiority of transcutaneous oxygen tension measure-
ments in predicting limb salvage after below-the-knee angioplasty: a prospec-
tive trial in diabetic patients with critical limb ischemia. Cardiovasc Intervent 
Radiol 2011;34(2):271-9.

13. Cao P1, Eckstein HH, De Rango P, Setacci C, Ricco JB, de Donato G, Becker F, 
Robert-Ebadi H, Diehm N, Schmidli J, Teraa M, Moll FL, Dick F, Davies AH, 

Lepäntalo M, Apelqvist J. Chapter II: Diagnostic methods. Eur J Vasc Endo-
vasc Surg 2011; 42 Suppl 2:S13-32.

14. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, Ruckley CV, 
Raab GM; BASIL Trial Participants. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischa-
emia of the Leg (BASIL) trial: A survival prediction model to facilitate clinical 
decision making. J Vasc Surg 2010;51(5 Suppl):52S-68S

15. Bahmer FA (1999) Wound measurement made truly simple by point counting. 
Arch Dermatol 135(8):991-2

16. Bosch JL, van der Graaf Y, Hunink MG. Health-related quality of life after an-
gioplasty and stent placement in patients with iliac artery occlusive disease: 
results of a randomized controlled clinical trial. The Dutch Iliac Stent Trial 
Study Group. Circulation 1999;99(24):3155-60.

17. Simpson EL, Kearns B, Stevenson MD, Cantrell AJ, Littlewood C, Michaels JA. 
Enhancements to angioplasty for peripheral arterial occlusive disease: syste-
matic review, cost-effectiveness assessment and expected value of information 
analysis. Health Technol Assess 2014;18(10):1-252.

18. Scheinert D, Duda S, Zeller T, Krankenberg H, Ricke J, Bosiers M, Tepe G, Na-
isbitt S, Rosenfield K. The LEVANT I (Lutonix paclitaxel-coated balloon for the 
prevention of femoropopliteal restenosis) trial for femoropopliteal revascu-
larization: first-in-human randomized trial of low-dose drug-coated balloon 
versus uncoated balloon angioplasty. JACC Cardiovasc Interv 2014;7(1):10-9.

19. Kleber FX, Schulz A, Waliszewski M, Hauschild T, Böhm M, Dietz U, Cremers 
B, Scheller B, Clever YP. Local paclitaxel induces late lumen enlargement in co-
ronary arteries after balloon angioplasty. Clin Res Cardiol 2015;104(3):217-25

20. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al. Lower ankle/brachial index, as cal-
culated by averaging the dorsalis pedis and posterior tibial arterial pressures, 
and association with leg functioning in peripheral arterial disease. Circulation 
2006;113(11):e463–e654.

21. McDermott MM, Liu K, Greenland P, Guralnik JM, Criqui MH, Chan C, Pearce 
WH, Schneider JR, Ferrucci L, Celic L, Taylor LM, Vonesh E, Martin GJ, Clark 
E. Functional decline in peripheral arterial disease: associations with the ankle 
brachial index and leg symptoms. JAMA 2004;292(4):453-61.

22. Micari A, Cioppa A, Vadalà G, Castriota F, Liso A, Marchese A, Grattoni C, 
Pantaleo P, Cremonesi A, Rubino P, Biamino G. 2-year results of paclitaxel-
-eluting balloons for femoropopliteal artery disease: evidence from a multi-
center registry. JACC Cardiovasc Interv 2013;6(3):282-9. 

23. Waliszewski M, Rittger H. Surrogate and clinical endpoints in interventional 
cardiology: are statistics the brakes? Ther Adv Cardiovasc Dis. 2016;10(5):314-26. 

24. Carman TL, Fernandez BB Jr. Contemporary management of peripheral ar-
terial disease: II. Improving walking distance and quality of life. Cleve Clin 
J Med 2006;73 Suppl 4:S38-44.

25. NICE guidance MTG1 2010. SeQuent Please balloon catheter for in-stent co-
ronary restenosis. December 2010. http://www.nice.org.uk/guidance/MTG1

26. Al-Qaisi M, Nott DM, King DH, Kaddoura S. Ankle Brachial Pressure Index 
(ABPI): An update for practitioners. Vasc Health Risk Manag 2009;5: 833–841.

27. Peacock JM, Keo HH, Duval S, Baumgartner I, Oldenburg NC, Jaff MR, 
Henry TD, Yu X, Hirsch AT (2011) The incidence and health economic 



WWW.PPCH.PL48

artykuł oryginalny / original article

burden of ischemic amputation in Minnesota, 2005-2008.Prev Chronic 
Dis 8(6):A141. 

28.  Brosh D, Higano ST, Lennon RJ, Holmes DR Jr, Lerman A. Effect of lesion 
length on fractional flow reserve in intermediate coronary lesions. Am Heart 
J 2005;150(2):338-43.

29. Young DF, Cholvin NR, Roth AC. Pressure drop across artificially induced ste-
noses in the femoral arteries of dogs. Circ Res 1975;36(6):735-43.

30. Sherman FS. Viscous Flow. 1990. McGraw-Hill.

31.  Matsumura JS1, Yamanouchi D, Goldstein JA, Pollock CW, Bosiers M, Schultz 
GA, Scheinert D, Rocha-Singh KJ. The United States StuDy for EvalUating En-

dovasculaR TreAtments of Lesions in the Superficial Femoral Artery and Pro-
ximal Popliteal By usIng the Protégé EverfLex NitInol STent SYstem II (DU-
RABILITY II).J Vasc Surg 2013;58(1):73-83.

32. Warner LM, Schüz B, Aiken L, Ziegelmann JP, Wurm S, Tesch-Römer C, 
Schwarzer R. Interactive effects of social support and social conflict on 
medication adherence in multimorbid older adults. Soc Sci Med 2013; 
87:23-30. 

33. NICE technology appraisal guidance TA223: Cilostazol, naftidrofuryl oxalate, 
pentoxifylline and inositol nicotinate for the treatment of intermittent claudi-
cation in people with peripheral arterial disease. May 2011. http://www.nice.
org.uk/guidance/ta223 -end of text-

DOI:

Spis treści:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 4000                 Liczba stron: 10                 Tabele: 4                 Ryciny: 11                 Piśmiennictwo: 33

10.5604/01.3001.0009.9220

http://ppch.pl/resources/html/articlesList?issueId=9694

Copyright © 2017 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów. 

Dr. Matthias W. Waliszewski; Senior Manager Medical Scientific Affairs, B.Braun Vascular Systems, Sieversufer 8,  
D-12359 Berlin, Germany; Tel: +49 30 568207-171, Fax: +49 5661 71 75-5671; Cell: +49 151 142 667 16;  
E-mail : matthias.waliszewski@bbraun.com

Waliszewski M., Redlich U., Breul V. , Tautenhahn 2; Surrogate and clinical endpoints for studies in peripheral artery  
occlusive disease: Are statistics the brakes?;  Pol Przegl Chir 2017: 89 (2): 39-48


