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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ACD   arteria coronaria dextra  

ACS   arteria coronaria sinistra   

CABG   aortokoronární bypass  

CCS    Canadian Cardiovascular Society  

CK   kreatinkináza 

CK-MB   izoenzym kreatinkinázy 

CMP    cévní mozková příhoda 

EKG   elektrokardiografie  

ESC   Evropská kardiologická společnost 

EU   Evropská unie 

GIT   gastrointestinální trakt  

ICHS   ischemická choroba srdeční 

IM   infarkt myokardu 

KVO   kardiovaskulární onemocnění 

LBBB   blok levého Tawarova raménka 

LMWH  low molecular weight heparin 

MACE   major acute coronary events 

NYHA   New York Heart Association  

PAI-I   inhibitor aktivátoru plasminogenu 

PCI    perkutánní koronární intervence 

pPCI   primární perkutánní koronární intervence 

PTCA   perkutánní transluminální koronární angioplastika 

RC   ramus circumflexus  

RD   ramus diagonalis  

RIA   ramus interventricularis anterior  

RIP    ramus interventricularis posterior  

RMS   ramus marginalis sinister 

RPLD   ramus posterolateralis dexter 

RPLS   ramus posterolateralis sinister  

STEMI  infarkt myokardu s elevacemi ST  

TIMI   Thrombolysis In Myocardial Infarction 

TL    trombolýza 
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t-PA   tkáňový aktivátor plasminogenu 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba  
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ÚVOD 

 

V posledních letech došlo k významným změnám terapie akutního infarktu myokardu 

s elevacemi ST v souvislosti s rozvojem primární perkutánní koronární intervence jako hlavní 

metody léčby infarktu myokardu. 1,2 Mnoho randomizovaných klinických studií prokázalo 

vyšší účinnost perkutánní koronární intervence v porovnání s trombolýzou, týkajících se nižší 

mortality, redukce rizika reinfarktů či cévních mozkových příhod v kratším časovém období 

po akutní fázi infarktu myokardu.    

Cílem této práce bylo zmapování klinického stavu nemocných a jejich dlouhodobé 

prognózy v delším (pětiletém) časovém odstupu od akutní fáze infarktu myokardu mezi 

dvěma skupinami pacientů, u nichž byla v akutní fázi infarktu myokardu s elevacemi ST 

zvolena odlišná strategie terapie – trombolýza versus perkutánní koronární intervence (PCI). 

Jsou známy výsledky kontrol pacientů po akutním infarktu myokardu léčenými 

katetrizační či farmakologickou reperfúzí za kratší časovou periodu po revaskularizaci.3-6 

V České republice doposud nebyla provedena analýza klinického stavu nemocných po delším, 

několikaletém, odstupu srovnávající efektivitu provedené katetrizační či farmakologické 

revaskularizaci pro akutní infarkt myokardu s elevacemi ST (STEMI).  

Sledovanými cílovými parametry byla celková a kardiovaskulární mortalita, recidiva 

infarktu myokardu či nutnost opakované revaskularizace (bypass či perkutánní koronární 

intervence) a cévní mozková příhoda. Součástí výzkumu bylo též zhodnocení klinického 

stavu a subjektivních obtíží pacientů. 

Soubor byl tvořen 850 pacienty zařazenými do studie PRAGUE-2. Studie PRAGUE-2  

(PRimary Angioplasty & direct stenting in acute myocardial infarctions from General hospitals 

sent to catheterisation Units with and without Emergency thrombolysis. A multicenter national 

randomized study) je multicentrická národní studie, porovnávající účinnost perkutánní koronární 

intervence s trombolýzou, jako dvou metod terapie akutního infarktu myokardu s elevací ST. 

V případě perkutánní koronární intervence byla prokázána nižší mortalita, nižší výskyt 

reinfarktů i cévních mozkových příhod a také to, že transport pacientů v akutní fázi infarktu 

myokardu do intervenčních center za účelem perkutánní koronární intervence je bezpečný. 

Krátkodobé i dlouhodobé výsledky studie byly publikovány v mezinárodních časopisech a 

prezentovány na mezinárodních setkáních a vedly k podstatným změnám strategie léčby 

infarktu myokardu v Evropě i v USA.7-11  
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1. EPIDEMIOLOGIE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCN ĚNÍ V EVROPĚ 

 

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují dlouhodobě vážný zdravotní 

problém. V Evropě jsou nejčastější příčinou úmrtí mužů i žen, každoročně jsou odpovědná za 

téměř polovinu všech úmrtí (48 %), což představuje přes 4,3 miliónu úmrtí ročně. Nejvíce se 

na úmrtí z kardiovaskulárních příčin podílí ischemická choroba srdeční (ICHS), v Evropě je 

ročně 22 % úmrtí mužů a 21 % úmrtí žen v souvislosti s následky ICHS.     

Na výskytu KVO se významnou měrou podílí také geografické vlivy, respektive míra 

prevence KVO a výše informovanosti populace dané země, úroveň zdravotnické péče a objem 

investic do zdravotnictví. Kardiovaskulární onemocnění zůstávají hlavní příčinou úmrtí žen 

ve všech státech Evropy a také hlavní příčinou úmrtí mužů s výjimkou států Francie, 

Nizozemí a Španělska. Nejvíce zastoupenou příčinou úmrtí z důvodu KVO je u obou pohlaví 

ischemická choroba srdeční (viz graf č. 1, 2). 12 
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 Graf. č.1. Příčiny mortality v evropské populaci v r. 2008 – muži. 12  
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 Graf č. 2  Příčiny mortality v evropské populaci v r. 2008 – ženy. 12 

  

Ve věkové skupině obyvatel mladších 75 let se KVO podílí na úmrtí 43% žen a více 

než 83 % mužů. ICHS je v této věkové skupině druhou nejčastější příčinou úmrtí s 30 % (na 

prvním místě zůstávají onkologická onemocnění s 36 %). Pokud se však zaměříme pouze na 

státy Evropské unie, zde představuje ICHS nejčastější příčinu úmrtí - je zodpovědná za 15 % 

úmrtí mužů (pro srovnání mortalita na nejčastější malignitu - karcinom plic tvoří  11 %) a    

10 % žen (nejčastější malignitou žen v této skupině je karcinom mammy, jehož mortalita je   

8 %).  

KVO se však významně podílí na mortalitě i u mladší populace. Ve věkové skupině 

obyvatel mladších 65 let se KVO podílí na úmrtí 29 % žen a 31 % mužů. ICHS je zde 

nejčastější příčinou úmrtí, je zodpovědná za 13 % úmrtí mužů (pro srovnání mortalita 

nejčastější malignity - karcinomu plic tvoří 10 %) a se 6 % tvoří druhou nejčastější příčinu 

úmrtí u žen (na prvním místě je u žen karcinom  mammy s mortalitou 11 %).12  

Pokles mortality na KVO není rovnoměrný ve všech evropských zemích. Obecně lze 

říci, že mortalita na ICHS je vyšší ve střední a východní Evropě. Naopak se významně snížila 

v posledních třiceti letech v západní a severní Evropě. Nejvyšší pokles se popisuje ve čtyřech 

evropských zemích:  České republice, Velké Británii, Irsku a Finsku. 
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Léčba a následky KVO mají také významný ekonomický dopad. Celkově se v EU 

náklady spojené s KVO odhadují na 192 miliard € ročně. Zhruba 57 % představují přímé 

náklady na zdravotní péči, 21 % je z důvodu snížení pracovní produktivity a 22 % představují 

náklady na péči o osoby s KVO. Náklady spojené s ICHS se v EU odhadují na 49 miliard € 

ročně. Zhruba 48 % představují  přímé náklady na zdravotní péči, 34 % je z důvodu snížení 

pracovní produktivity a 18 % představují náklady na péči o osoby s KVO.12 
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2. EPIDEMIOLOGIE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCN ĚNÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

Nemoci oběhové soustavy patří v České republice dlouhodobě mezi nejčastější příčiny 

hospitalizace, představují téměř 15 % všech případů hospitalizace. Ischemická choroba 

srdeční, s podílem 24 %, představovala v roce 2010 mezi kardiovaskulárními onemocněními 

nejčastější důvod hospitalizace. Z hlediska příčin představoval akutní infarkt myokardu 

druhou nejčastější příčinu hospitalizace v této skupině s 216 případy na 100 000 obyvatel (viz 

graf č. 3).13 

 

 

Graf č. 3. Vývoj příčin hospitalizovanosti na 100 000 obyvatel.13 

 

Nejčastější příčinou smrti jsou v České republice dlouhodobě nemoci oběhové 

soustavy. K výraznému poklesu standardizované míry úmrtnosti na kardiovaskulární 

nemoci došlo v 90. letech 20. století, od roku 2000 je trend mírně klesající u obou pohlaví. V 

roce 2010 zemřelo v důsledku kardiovaskulárních chorob 53 590 osob, tedy 50,2 %  všech 

úmrtí. To představovalo pokles počtu kardiovaskulárních úmrtí oproti roku 2009 zhruba o 1 

% a v přepočtu na standardizovanou míru úmrtnosti o více než 3 % v porovnání s předchozím 

rokem (viz graf č. 4,5,6).14 



 12

 

Graf č. 4. Vývoj standardizované úmrtnosti podle příčin smrti (na 100 000 osob). 14 



 13

 

Graf č.5. Struktura standardizované úmrtnosti, muži.15 

 

 

 

Graf č. 6. Struktura standardizované úmrtnosti, ženy.15 
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3. KORONÁRNÍ REVASKULARIZACE V EVROP Ě A V ČESKÉ REPUBLICE 

 

3.1 Koronární revaskularizace v Evropě 

 

Počty koronárních revaskularizací v Evropě kolísají v jednotlivých zemích. Obecně lze 

říci, že státy v severní, jižní a západní Evropě mají vyšší počty než ve střední či východní 

Evropě, ačkoli to neplatí absolutně. Například Německo, Izrael a Francie mají vyšší než 

očekávaný počet PCI, zatímco například Finsko, Irsko či Velká Británie mají počty naopak 

nižší. Z hlediska vývoje v čase se však dá o všech evropských státech říci, že počty PCI od r. 

1990 významně narostly. Například počet provedených PCI od r. 1990 je více než 20-násobný 

v Maďarsku, 15-násobný v Itálii či  12-násobný ve Finsku. Největší nárůst byl zaznamenán ve 

východní Evropě a balkánských státech. 12 

Intervenční terapie akutního infarktu myokardu je hlavní metodou terapie ve většině 

evropských zemí. Primární PCI je dominantní terapií STEMI ve většině zemí Skandinávie 

(Norsko, Dámsko, Švédsko a Finsko), střední Evropy (Česká republika, Slovinsko, Polsko, 

Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko), západní Evropě (Německo, Belgie, Francie, Švýcarsko a 

Nizozemí), v Itálii a v Izraeli. 

Z recentní analýzy, zahrnující 30 evropských zemí, vyplývá, že ročně je v Evropě 

přijato pro akutní infarkt myokardu 90-312 pacientů/100000 obyvatel, z toho o STEMI se 

jedná ve 44-142  případů /100000 obyvatel.  Primární PCI je ve většině zemí preferovanou 

metodou, počet pPCI kolísá mezi 5-92 % a počet trombolýz mezi 0-55 %. Z analýzy však také 

vyplynulo že u 37-93 % pacientů se STEMI nebyla provedena ani pPCI ani trombolýza (TL).  

Hospitalizační mortalita všech pacientů se STEMI se pohybovala mezi 4,2 - 13,5 %, pro 

pacienty léčené TL v rozmezí 3,5-14 %, pro pacienty léčené pPCI v rozmezí 2,7-8 %. Čas 

bolest - EKG (= první kontakt se zdravotníky) se pohyboval mezi 60-210 min.  Čas EKG – 

jehla u TL mezi 30-110 min., čas EKG-reperfúze pro pPCI mezi 60-177 min (nezávisle na 

tom, zda byl pacient přijat do PCI cenra či transportován k PCI z primární nemocnice).16 
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3.2 Koronární revaskularizace v České republice 

 

Dle registru perkutánních koronárních intervencí  bylo v roce 2009 v České republice 

provedeno celkem 21 344 PCI, z nichž 24,7 % (5282) bylo z důvodu akutního infarktu 

myokardu s elevacemi ST.17  Průměrný věk pacienta byl 63,8 let, v 70 % (3699) se jednalo o 

muže (viz graf č.7). Převládající lokalizací byla spodní (45,5 %) a přední stěna (42,5 %). 

Většina pacientů neměla známky srdečního selhání (Killip I – 76,2 %), v kardiogenním šoku 

bylo 6,3 % pacientů.  

Celková 30denní mortalita byla 7 %, ve věkové skupině pacientů ˂ 75 let byla 

mortalita 4,7 %, zatímco ve věkové skupině pacientů ≥ 75 let 14,8 %. Celková roční mortalita 

byla 10,4 %, u pacientů mladších než 75 let byla mortalita 6,8  %, mezi pacienty  ≥  75 let 

tvořila 22,6 %. 

Celková doba ischémie byla průměrně 314,4 minut. Čas začátek bolesti – příchod do 

nemocnice byl průměrně 233,3 minut; čas od příchodu do nemocnice do reperfúze byl 

průměrně 68,1 minut. 17 

 

19-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61-70 let

71-80 let

starší 80 let

0 5 10 15 20 %

0,2 %

2,6 %

11,2 %

27 %

28,8 %

20,5 %

9,7 %

Graf č. 7. Počet STEMI kategorizovaný dle věku v roce 2009.17 
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4. OBECNÁ ČÁST 

4.1 Patogeneze infarktu myokardu 

Infarkt myokardu je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá na 

podkladě uzávěru či extrémního zúžení věnčité tepny. Téměř vždy bývá příčinou 

ateroskleróza věnčitých tepen s rupturou intimy a trombózou v místě plátu. Pouze ojediněle 

mohou být příčinou spasmy, arteritidy, embolie do věnčitých tepen apod. Nejčastěji se jedná o 

uzávěr ramus interventricularis anterior (RIA), ramus circumflexus (RC) nebo pravé 

koronární tepny (ACD). Vzácněji bývá postižen kmen levé věnčité tepny (ACS), ramus 

diagonalis (RD), ramus marginalis sinister (RMS), ramus posterolateralis sinister (RPLS) či 

dexter (RPLD), popřípadě ramus interventricularis posterior (RIP).18 

4.2 Definice infarktu myokardu 

 Akutní infarkt myokardu je definován jako typický vzestup s následným poklesem 

biochemických markerů nekrózy myokardu (troponin T či I, CK-MB) při současné 

přítomnosti alespoň jednoho z následujících kritérií: a) klinické příznaky ischémie, b) vývoj 

patologických vln Q na EKG, c) EKG změny svědčící pro ischémii (elevace ST či deprese), 

d) souvislost s koronární intervencí (angioplastika, stent), e) průkaz nové regionální poruchy 

kinetiky nebo nové ztráty viabilního myokardu zobrazovací metodou.19 

4.3 Předběžná diagnóza při prvním vyšetření pacienta  

Akutní infarkt s elevacemi ST (transmurální ischemie) – klinický obraz IM provázený 

elevacemi ST na EKG, které obvykle znamenají akutní úplný trombotický uzávěr věnčité 

tepny. Bez léčby se obvykle vyvine do Q infarktu, pokud výjimečně nedojde ke spontánní 

reperfúzi. Při velmi včasné úspěšné repefúzi (do 2-4 hodin od začátku potíží) se může 

vyvinout do non-Q-IM.  

Akutní infarkt s depresemi ST (subendokardiální ischemie) - na EKG jsou přítomny 

deprese úseků ST. Hluboké deprese ST ≥ 2 mm odrážejí obvykle kritickou nestabilní stenózu 

věnčité tepny, proto hluboké deprese znamenají pro pacienta stejné ohrožení jako infarkt s 

elevacemi ST. Infarkt s depresemi ST se obvykle vyvine v non-Q-infarkt, ale riziko recidivy 

bez revaskularizace je vždy vysoké.  
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Akutní infarkt s jinými EKG zm ěnami - čerstvě vzniklý bifascikulární blok (blok pravého 

raménka Tawarova raménka s levým předním hemiblokem) může být známkou proximálního 

uzávěru RIA nebo dokonce uzávěru kmene levé věnčité tepny. Čerstvě vzniklý blok levého 

Tawarova raménka je méně diagnosticky specifický, ale může být známkou uzávěru ACD. 

Obecně platí, že čerstvě vzniklý nebo poprvé zjištěný raménkový blok při potížích 

suspektních z akutního infarktu myokardu je ekvivalentem elevací ST. Hluboké symetricky 

negativní vlny T mohou znamenat postischemicky omráčený myokard.  

Bolesti na hrudi bez čerstvých EKG změn - klinické příznaky možné ischemie myokardu 

bez nálezů v EKG obraze. Definitivní diagnózou pak bývají extrakardiální obtíže (např. 

gastroesofageální reflux, vředová choroba, muskuloskeletální bolesti) či nestabilní angina 

pectoris, minimální myokardiální léze či non-Q-infarkt. Diferenciálně diagnosticky je třeba 

též odlišit disekci aorty či plicní embolii.  

Je nutné poznamenat, že EKG při IM může být i bez patologických změn, k této 

situaci však nedochází příliš často.  

4.4 Definitivní diagnóza (při propuštění či úmrtí)  

O-infarkt mvokardu (transmurální infarkt) – charakterizovaný přetrváváním patologických 

Q vln minimálně ve dvou EKG svodech. Diagnózu Q-infarktu lze obvykle stanovit až po 

uplynutí 24 hodin od začátku příznaku. Přítomnost kmitu Q na EKG není kontraindikací 

reperfúzní léčby, pokud jsou splněna ostatní kritéria (tj. přetrvávající příznaky a elevace ST).  

Non-O-infarkt mvokardu  (netransmurální infarkt) - bez rozvoje nových patologických Q 

vln na EKG, muže být jakýkoli jiný patologický nález (přechodné elevace ST, deprese ST, 

negativní vlny T, raménkový blok starého data), nebo vzácně muže být EKG normální. 

Základní podmínkou pro stanovení této diagnózy je současné zvýšení CK-MB i troponinu.  

Minimální myokardiální léze (mikroinfarkt) - zvýšení troponinu při normálních hodnotách 

CK-MB bez čerstvých EKG změn. Musí být přítomny buď klinické známky ischémie nebo se 

musí jednat o souvislost s koronární intervencí.  
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4.5 Časové intervaly v přednemocniční etapě 

V předhospitalizační fázi jsou důležité následující časové intervaly:20,21 

a) Doba „bolest - telefon". Tato doba by v ideálním případě měla být maximálně deset 

minut. Jedná se o čas od začátku obtíží do okamžiku, kdy nemocný aktivuje lékařskou 

pomoc.   

b) Doba „telefon - první kontakt se zdravotnickým personálem". V optimálním případě 

by měl být lékař u nemocného s podezřením na infarkt do 15 minut od zavolání, v 

řídce osídlených oblastech může být tato doba delší. Zdravotnická záchranná služba 

(ZZS) by k pacientovi s příznaky možného infarktu měla vždy vyslat vůz s lékařem a s 

vybavením 12svodovým EKG a resuscitačními pomůckami, včetně defibrilátoru a 

zevní kardiostimulace. 

c) Vyšetření a léčba nemocného na místě. Vyšetření (včetně EKG) a základní léčebná 

opatření v prehospitalizační fázi by neměla trvat déle než 15 minut. 

d) Doprava do nemocnice. Trvání optimálně 15-20 minut, v řídce osídlených oblastech 

déle. Delší (max. 90 minut) může být v případech, kdy je nemocný transportován na 

primární PCI. Pokud EKG křivka natočená ZZS na místě zásahu ukáže elevace ST 

nebo blok Tawarova raménka, musí lékař záchranné služby telefonicky informovat 

příslušné katetrizační centrum o přijetí nemocného, vhodného k primární PCI. Pacient 

s elevacemi ST na EKG nemá být transportován do nejbližší nemocnice, ale vždy 

přímo do nejbližšího kardiologického (PCI) centra.  

Celkem by tedy prehospitalizační fáze měla v optimálním případě trvat méně než 60 

minut, vždy však méně než 120 minut. Cílem je, aby každý nemocný s podezřením na srdeční 

infarkt byl nejpozději do 120 minut na katetrizačním sále. 

4.6 Transport pacienta se STEMI do nemocnice 

Podle doporučení Evropské kardiologické společnosti a Evropské rady pro resuscitaci 21,22  

nemusí být pacient  s akutním infarktem převezen do nejbližší nemocnice. Je prokázáno, že 

transport k primární PCI je bezpečný minimálně do 90 minut, což odpovídá času od prvního 

kontaktu lékaře s pacientem do první dilatace  < 120 minut, resp. času od telefonátu pacienta 

o pomoc do první dilatace < 135 minut.  
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Rozhodnutí, kam nemocného s podezřením na akutní IM transportovat, musí být učiněno 

na základě: 

a) 12svodové EKG křivky (optimálně natočené na místě prvního kontaktu, popř. v 

nejbližší nemocnici ihned po příjezdu - v takovém případě tentýž vůz záchranné 

služby, který nemocného přivezl, nemocného ihned odváží do kardiologického centra; 

zdržení v nejbližší nemocnici tak nesmí přesáhnout 15 minut), 

b) odhadu trvání transportu a dostupnosti primární PCI. Při průkazu elevací ST na EKG 

či raménkové blokády (STEMI) a dostupnosti primární PCI ukazuje optimální 

rozhodovací strategii tabulka č. 1. 

 Čas „EKG - katlab“ ˂  90 

min. (odpovídá času EKG – 

první dilatace ˂ 120 min.) 

Čas „EKG - katlab“ > 90 

min. (odpovídá času EKG – 

první dilatace > 120 min.) 

Čas „bolest - EKG“ ˂  2 hod. pPCI TL 

Čas „bolest - EKG“ 2 – 12 

hod. 

pPCI pPCI 

Čas „bolest - EKG“ 12 – 24  

hod. 

pPCI při přetrvávání elevací 

ST nebo symptomů 

pPCI při přetrvávání elevací 

ST nebo symptomů 

Tabulka č. 1. Časové rozhodovací schéma pro transport pacientů se STEMI. 21  

Čas „bolest – EKG“ je reálná celková doba od začátku příznaků do natočení EKG. Čas 
„EKG - katlab“ je předpokládaná doba od natočení diagnostického EKG do přesunu na 
katetrizační sál). 
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4.7 Indikace k transportu nemocného záchrannou službou přímo do intervenčního 

kardiologického centra k primární PCI:  

1) Absolutní indikace:  

• Akutní (˂  12 hodin) infarkt myokardu s elevacemi ST či čerstvým blokem 

Tawarova raménka s kontraindikací trombolýzy (bez ohledu na vzdálenost do 

PCI centra); 

• Akutní (˂  48 hodin) infarkt myokardu provázený známkami srdečního selhání, 

hypotenzí či šokem; 

• Akutní (˂  12 hodin) infarkt myokardu s elevacemi ST či čerstvým blokem 

Tawarova raménka bez kontraindikace trombolýzy, pokud je reálné předání 

pacienta na katetrizační sál do 90 minut od natočení diagnostického ekg. 

2) Relativní indikace: 

• Ostatní IM (elevace či deprese ST či ramínkový blok) s přetrvávajícími 

stenokardiemi s časem dojezdu do intervenčního centra > 90 minut (12-24 

hodin od vzniku obtíží). 

Cílem navrženého postupu je snaha transportovat pacienty s diagnostikovaným STEMI v co 

nejkratším čase do nejbližšího intervenčního centra. Pokud je diagnóza STEMI stanovena 

v nemocnici bez možnosti PCI, musí být zajištěn odjezd nemocného do PCI centra nejpozději 

do 30 minut od stanovení diagnózy.  

Při rozhodování o reperfuzní léčbě platí následující principy:  

� každý nemocný se STEMI by měl být indikován k reperfuzní léčbě (primární 

perkutánní koronární intervencí (pPCI) nebo trombolýze, viz tabulka č. 2, obr. 1); 

� neindikování  reperfuzní léčby u nemocného, který má v době prvního kontaktu s 

lékařem klinické a EKG příznaky STEMI, je nutno kvalifikovat jako hrubou chybu; 

� pPCI má vždy přednost před trombolýzou kromě níže uvedených situací s hrozící 

velkou časovou prodlevou  (> 2 hodiny). 

 



 21

Indikace k primární PCI: 

· STEMI ˂  12 hodin od začátku příznaků (IA) 

· STEMI 12 - 48 hodin od začátku příznaků, pokud jsou přítomny klinické a/nebo EKG 

známky pokračující ischémie (IIa C) 

· Čas „diagnostické EKG – první dilatace“ musí být vždy ˂ 120 minut (IB) 

· Čas „EKG – první balon“ musí být ˂ 90 minut u pacientů s EKG natočeným 

v prvních dvou hodinách od začátku příznaků, kteří mají velký infarkt myokardu a 

nízké riziko krvácení (IB) 

· STEMI s rozvojem srdečního selhání či šoku (IB) 

· STEMI s kontraindikací k trombolýze (IB) 

· STEMI 12 - 24 hodin od začátku příznaků, příznaky již odezněly (IIb B) 

PCI uzavřené infarktové tepny u pacientů bez pokračující ischémie za více než 24 

hodin není indikována (IIIB). 

Další intervenční postupy: 

· Rescue PCI do 12 hodin od začátku obtíží (IIa A) 

· Aspirace trombu u všech nemocných (IIb B) 

· Facilitovaná PCI (IIIA) 

Prevence a/nebo léčba „no-reflow“ fenoménu: 

· Aspirace trombu selektivně podle angiografie (IIa B) 

· Abciximab po dobu 12 - 24 hodin (IIa B) 

· Adenosin (IIb B) 

· Verapamil (IIb C) 

Tabulka č. 2. Klíčové indikace z doporučených postupů ESC. 21 
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Obrázek č. 1. Rozhodovací schéma pro volbu reperfúzní strategie.19 
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4.8 Trombolytická léčba infarktu mvokardu  

Primární perkutánní koronární intervence je v současné době jednoznačně 

preferovanou metodou terapie akutního infarktu myokardu s elevacemi ST. V nemocnici 

s možností intervenční kardiologie je trombolýza jako metoda léčby infarktu myokardu s 

elevacemi ST již nepřípustná, neboť je zde účinnější metoda PCI dostupná ve srovnatelném 

čase.  

Trombolytická léčba se v České republice k léčbě STEMI téměř přestala používat a 

uplatňuje se pouze asi u 1 % pacientů v opravdu mimořádných situacích, kdy PCI není 

dostupná (např. technické potíže katetrizačního sálu). 12  

Trombolytika jsou látky používané k trombolýze. Jednotlivé látky ve skupině mají 

stejné indikace, liší se však mechanismem aktivace plasminogenu, specificitou ovlivnění 

fibrinolytického procesu a také cenou přípravku. Všechna fibrinolytika se aplikují 

intravenózně nebo intraarteriálně a mají společný mechanismus účinku, kterým je aktivace 

plasminogenu na plasmin. Plasmin pak vede k degradaci fibrinu, čímž se dosahuje 

rekanalizace ucpaných cév. Plasmin vzniká z plasminogenu, který cirkuluje v plazmě jako 

prekursor. K přeměně plasminogenu na plasmin dochází působením několika aktivátorů 

(urokináza, tkáňový aktivátor plasminogenu). Tuto přeměnu lze stimulovat i farmakologicky 

podáním endogenních nebo exogenních aktivátorů, např. streptokinázou. Vytvořený plasmin, 

který je relativně neselektivní proteáza, je zodpovědný za degradaci jak fibrinu, tak i 

fibrinogenu a některých koagulačních faktorů. K terapii akutního infarktu myokardu se 

nejčastěji užívají:  

Streptokináza vytváří s plasminogenem komplex v poměru 1:1, plasminogen v tomto 

komplexu štěpí molekuly volného plasminogenu na plasmin. Biologický poločas (poločas 

eliminace) streptokinázy je 40-80 minut. Streptokináza je protein syntetizovaný streptokoky, 

který se váže na proaktivátor plasminogenu a tento enzymatický komplex katalyzuje přeměnu 

neaktivního plasminogenu na aktivní plasmin. U nemocného s antistreptokokovými 

protilátkami může dojít k horečce, alergickým reakcím a terapeutické rezistenci.  

Altepláza (rekombinantně připravený tkáňový aktivátor plasminogenu) je fibrin 

selektivním přípravkem. Vhodné je zejména užití při nutnosti opakování trombolytické léčby.  

Anistrepláza (syn. APSAC = anisoylated plasminogen-streptokinase activated 

complex) vzniká acylací aklivovaného komplexu plasminogen-streptokináza.  
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Tenektepláza (TNK-t-PA) je geneticky vytvořená mutanta t-PA. Má dlouhý 

plazmatický poločas, který umožňuje bolusové podání, 10x vyšší specificitu k fibrinu než t-

PA a je 80x odolnější proti PAI-I.  

Zavedením trombolýzy klesla úmrtnost pod 10 % (GISSI-I, -2) 23,24, přičemž mezi 

jednotlivými trombolytiky nebyly zaznamenány významné rozdíly ( studie GISSI-2, ISIS-2,-

3, GUSTO)25-27. Účinek je významný u obou pohlaví nezávisle na věku, u diabetiků, a 

především u velkých infarktů přední stěny s hypotenzí a u nemocných s LBBB (ISIS-3)28,29. 

Užití TL již během prvních čtyř hodin sníží úmrtnost o 50 %, během prvních 6 hodin o 

25 %, mezi 6 až 12 hodinami však zmenší jen velikost nekrózy a nemá vliv na arytmie, 

zabrání však dilataci srdečních oddílů a stále ještě sníží mortalitu (studie ISIS-3). Podání TL 

po 12 hodinách pak dokáže omezit již jen remodelaci (studie LATE).   

V prvních 12 hodinách užitek trombolýzy (nižší mortalita, vyšší ejekční frakce po 

infarktu) převažuje nad jejími rizky. Po dvanácté hodině trvání infarktu je již prospěch 

trombolýzy minimální (většina nekrózy je již dokončena) a rizika krvácení jsou stejná jako 

tento minimální prospěch. Studie GUSTO-3 ukázala, že prodloužení času bolest - trombolýza 

o 1 h zvyšuje 30denní úmrtnost o 1 %.30 

4.8.1 Indikace a kontraindikace trombolytické léčby u akutního STEMI podle ESC21 

Indikace trombolýzy: 

� STEMI < 2 h od začátku příznaků při nedostupnosti pPCI do 90 minut od natočení 

diagnostického EKG a při absenci kontraindikací trombolýzy (IA) 

� Fibrin-specifické trombolytikum (IB) 

� Trombolýza (pokud je indikována) by měla být podána v přednemocniční etapě (IIa 

B) 

Kontraindikace trombolýzy (v ČR při dostupnosti pPCI jsou fakticky všechny 

kontraindikace trombolýzy absolutní a prakticky znamenají automatickou indikaci k 

pPCI):  

� Hemoragický nebo nejasný iktus kdykoli v minulosti 

� Ischemický iktus v posledních šesti měsících 
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� Trauma, nádor či operace centrálního nervového systému 

� Krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) v posledním měsíci 

� Známá krvácivá porucha 

� Disekce aorty 

� Nekompresibilní vpichy (jaterní biopsie, lumbální punkce apod.) 

� Transitorní ischemická ataka v posledních šesti měsících 

� Léčba perorálními antikoagulancii 

� Těhotenství či první týden po porodu 

� Refrakterní hypertenze > 180 mm Hg (systolická) a/nebo 110 mm Hg (diastolická) 

� Pokročilá jaterní choroba 

� Infekční endokarditida 

� Aktivní vředová choroba 

� Protrahovaná resuscitace 

� Trauma či operace v posledních 2-4 týdnech 

4.8.2 Rizika trombolvtické léčby  

Riziko krvácení do mozku činí přibližně 1 % (ve studiích se udává okolo 0,4 - 0,9 %, v 

registrech okolo 2 %). Dochází k němu téměř vždy v prvních 24 hodinách. Riziko krvácení do 

mozku je vyšší u osob s tělesnou hmotností menší než 70 kg, starších 65 let věku, při 

hypertenzi nad 180/100 mmHg v době trombolýzy a při použití tPA či bolusových 

trombolytik.  Jiná závažná krvácení (obvykle zvládnutelná transfuzemi) vznikají u dalších cca 

2-3 % osob léčených trombolýzou. Těžké alergické reakce po trombolýze jsou velmi vzácné. 

V terapii infarktu myokardu se nejčastěji používají dvě infúzní trombolytika: 

streptokináza (SK) a tkáňový aktivátor plasminogenu (t-PA, altepláza), eventuálně bolusová 

trombolytika (retepláza, tenektepláza). Výhodou streptokinázy je především její cena a mírně 

nižší riziko krvácení do mozku (0,4 % pro SK vs. 0,7 % pro t-PA). Výhodou t-PA je lehce 

vyšší účinnost (zachrání cca o 1 % více nemocných než SK). Bolusová trombolytika jsou 

rovnocenná t-PA, jejich předností je jednoduchost podání. Cena je jedinou výhodou 

streptokinázy, která má jinak celou řadu nevýhod: neúčinnost pro přítomnost neutralizačních 

protilátek u 5-10 % nemocných, nebezpečí těžké alergické reakce až anafylaktického šoku u 

1-2 %, nemožnost opakovaného podání i po více než 5 letech vzhledem k trvalé přítomnosti 

neutralizačních protilátek, dlouhodobé navození hypokoagulačního stavu a hyperaktivace 

destiček vede k závažným komplikacím při kombinaci s PCI. Trombolytikem první volby by 
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mělo být t-PA. Pokud potenciální prospěch z trombolýzy bude malý nebo žádný, NENÍ 

trombolytická léčba indikována.31  

Trombolytická léčba snížila hospitalizační mortalitu na 7-18 % (v registrech), 

respektive na 6-10 % (randomizované studie). Zavedení primární PCI snížilo hospitalizační 

mortalitu STEMI na 5-10 % (v registrech), respektive na 3-7 % (randomizované studie).18 

 

4.9 Primární perkutánní koronární intervence 

Perkutánní koronární intervence je nejúčinnější léčbou akutního IM. Nemá prakticky 

žádné kontraindikace a je účinnější než trombolýza. Primární PCI v randomizovaných 

studiích, ve srovnání s trombolýzou, snížila mortalitu nemocných se STEMI zhruba o 20-25% 

(mortalita 3-7 % při pPCI vs. 6-10 % při trombolýze),32-34  v registrech je rozdíl mezi oběma 

metodami ještě výraznější (mortalita 5-10 % při pPCI vs. 7-18 % při trombolýze). Výskyt 

kombinovaného ukazatele (smrt/reinfarkt/CMP) je při léčbě pPCI dokonce o 45 % nižší než 

při léčbě trombolýzou. Primární PCI se provádí většinou jako predilatace balonkovým 

katetrem, následuje implantace stentu. Pokud je po zavedení intrakoronárního vodiče 

přítomen koronární průtok TIMI-2 či TIMI-3, lze provést primoimplantaci stentu bez 

předchozí predilatace balonkovým katetrem. Stenty dokážou zachovat více funkčního 

myokardu než trombolýza nezávisle na čase od bolesti do terapie a benefit je výraznější s 

delším časem od začátku symptomů.35 Na rutinní použití lékových stentů nejsou v této 

indikaci jednoznačné názory a rovněž na rutinní použití trombo-aspiračního katetru. Je nutné 

k nim přistupovat individuálně, mohou však vést ke snížení rizika restenózy lékovým stentem 

u nemocných s vyšším rizikem restenózy, odsátí angiograficky viditelného většího 

intrakoronárního trombu sníží riziko „no-flow" fenoménu).19 

Primární (p římá, direktní) PCI je definována jako urgentní PCI infarktové tepny v prvních 

12 hodinách bez předchozí trombolýzy. Její indikace jsou shodné s indikacemi trombolýzy 

(akutní infarkt myokardu s elevacemi ST či s čerstvým raménkovým blokem v prvních 12 

hodinách od začátku příznaků). Nemá žádné kontraindikace - kromě disekce aorty. Technická 

úspěšnost primární PCI (definována jako plně obnovený průtok TIMI-3 a reziduální stenóza 

menší než 50 %) činí v průměru 90 %. Primární PCI dokáže snížit mortalitu takto léčeného 

infarktu na 3-5 %, tj. zhruba na polovinu proti trombolytické léčbě.  
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Komplikace primární PCI jsou vzácné - jsou méně časté než u trombolýzy (po níž hrozí 

krvácení) i než u elektivní PCI (při níž hrozí uzávěr dosud pouze zúžené koronární tepny). 

Nejvážnější komplikací je hemoperikard s tamponádou, vzniklou buď přímo na katetrizačním 

sále nebo do dvou hodin po výkonu.  

Záchranná ("rescue") PCI je definována jako urgentní intervence po neúspěšné trombolýze, 

tj. PCI infarktové tepny, která zůstává uzavřená navzdory dokončené infúzi trombolytika. 

Závažným nedostatkem je zpoždění PCI, které vyplývá z nutnosti nejprve vyčkat výsledku 

trombolýzy. Je indikována zejména u tam, kde je reálné očekávat záchranu většího množství 

myokardu, zejména po neúspěšné trombolýze, prováděné v prvních třech hodinách od začátku 

obtíží.12 Nemá smysl o ní uvažovat, pokud by byla zahajována až kolem 12. hodiny od 

začátku obtíží.36 

Imediátní (immediate) PCI se datuje od druhého do pátého až sedmého dne po vzniku 

akutního infarktu myokardu při recidivě stenokardií a EKG známek ischémie myokardu, kdy 

příčinou je reokluze infarktové tepny.30 

Facilitovaná PCI je definována jako plánovaná kombinovaná strategie trombolýzy s rychle 

navazující PCI. Teoreticky lze od této strategie očekávat nejvyšší účinnost v dosažení 

reperfuze: trombolýza je podána okamžitě po stanovení diagnózy a PCI je provedena v čase, 

který je srovnatelný s časem do samotné primární PCI (bez trombolýzy). Nicméně tato 

strategie opakovaně selhala v různých randomizovaných studiích,37-39 které prokázaly vyšší 

mortalitu a zejména významně více reinfarktů po facilitované PCI ve srovnání s prostou 

primární PCI (bez trombolýzy). Samozřejmě byl větší počet i krvácivých komplikací. 

Facilitovaná PCI tedy není indikována podle současných doporučení ESC v žádné situaci. 

Koronarografie (± PCI) za 3-24 hodin po trombolýze. Nová doporučení ESC21 doporučují 

provést koronarografii u všech úspěšně trombolyzovaných nemocných, ne ihned po 

trombolýze, ale za 3-24 hodin (viz tabulka č. 3). V praxi to tedy znamená, že všichni nemocní 

se STEMI by měli být přijímáni do PCI center (nejlépe přímo k primární PCI; pokud to není 

možné, tak sekundárně k rescue PCI či k časné koronarografii). 
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Okamžitě: 

· Neúspěšná trombolýza či pochyby o jejím výsledku 

· Rekurentní ischémie, infarkt 

· Hemodynamická či elektrická nestabilita za 3 - 24 hod. 

· U všech nemocných po úspěšné trombolýze 

Před propuštěním: 

· U stabilních pacientů bez reperfuzní léčby 

Tabulka č. 3. Koronarografie u pacientů léčených trombolýzou a u pacientů bez 
reperfuzní léčby /podle doporučení ESC19,21 

 

Primární PCI zprůchodní v průměru 90 - 95  % uzavřených koronárních tepen a docílí 

reperfúze za 20-45 minut po začátku výkonu. Trombolýza zprůchodní pouze kolem 50 - 60 % 

uzavřených tepen a docílí reperfúze za 30 - 90 minut od zahájení. Vede častěji k přetrvávání 

poinfarktové ischémie s nutností sekundární intervenční terapie.20 Ve srovnání s PCI je 

trombolýza nejúčinnější v prvních třech hodinách infarktu (kdy trombus je ještě malý, 

rozpustitelný, fragilní). Primární PCI má stejně velikou úspěšnost v docílení reperfúze po 

celých prvních 12 hodin rozvoje infarktu, samozřejmě, že však také závisí na délce trvání 

ischémie. 

Včasná reperfúze ovlivňuje příznivě remodelaci levé komory. Při reperfúzi do dvou až 

čtyř hodin od začátku potíží docházelo k progresivnímu zlepšení funkce levé komory, pokud 

však zpoždění přesahovalo čtyři hodiny, nebyl již tento efekt pozorován. Při pozdější 

reperfúzi byla častěji zaznamenána reokluze infarktové tepny a reinfarkt v průběhu šesti 

měsíců. 20,40 
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5. INTERVENČNÍ TERAPIE A TROMBOLÝZA V AKUTNÍ FÁZI INFARKTU 

MYOKARDU S ELEVACEMI ST  

Terapie infarktu myokardu zaznamenala bezesporu velký pokrok v souvislosti se 

zavedením reperfúzní léčby. Vyšší účinnost perkutánní koronární intervence jako metody 

léčby infarktu myokardu s elevacemi ST byla prokázána celou řadou studií, například 

studiemi PRAGUE 1 a 2, DANAMI - 2 nebo analýzou registru akutních infarktů myokardu - 

M1TRA ( the Maximal Individual TheRapy in Acute myocardial infarction) study. 2, 32,41,42 

K prvotním pracím, prokazujícím vyšší benefit perkutánní koronární intervence patřila 

práce autorů Zijlstra F. et al., kteří již počátkem devadesátých let minulého století prokázali, 

že provedení bezprostřední koronární angioplastiky ve srovnání s aplikací streptokinázy je 

spojeno s vyšší úspěšností otevření infarktové tepny s menším rizikem reziduální stenózy a 

lepší funkcí levé komory srdeční, s nižším výskytem rekurentní ischémie či reinfarktů.1 

Podobně ve prospěch intervenční léčby hovořily i výsledky práce autorů Grines C.L. 

et al., v níž primární PTCA, ve srovnání s léčbou akutního infarktu myokardu t-PA, vedla ke 

snížení kombinovaného výskytu nefatálních reinfarktů či úmrtí a byla spojena s nižším 

výskytem intrakraniálního krvácení.43 

Tuto metodu léčby podporují i později publikované výsledky studie DANAMI-2 

(DANish multicentre randomised study on thrombolytic therapy vs. acute coronary 

angioplasty in Acute Myocardial lnfarction), která porovnávala účinnost trombolýzy 

alteplasou s transportem k přímé perkutánní koronární intervenci.  

U pacientů z registru MITRA a MIR nebyl prokázán významný rozdíl v mortalitě 

mezi trombolýzou a angioplastikou jako metodami terapie pokud bylo zdržení menší než 3 

hodiny. Pokud však bylo zdržení větší než 23 hodin, trombolýza byla spojena s vyšší 

mortalitou ve srovnání s PCI.42 

Nemocniční mortalita u pacientů léčených PTCA signifikantně klesala v průběhu let 

1994 až 1998, zatímco nemocniční mortalita u pacient léčených trombolýzou se za toto 

období významně nezměnila.44  

Nejčastější příčinou úmrtí při akutním infarktu myokardu zůstává stále kardiogenní 

šok. Ohroženi jsou zejména nemocní se závažnými stenózami více věnčitých tepen (většinou 
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všech tří hlavních nebo kmene). Zcela výjimečně vzniká šok při postižení jedné věnčité tepny. 

Obvykle k němu může dojít u rozsáhlých infarktů postihujících více jak 40 % levé komory. 

Menší infarkt vede k šoku jen při rozsáhlém poškození levé komory předchozími 

infarkty. Rozvinutý kardiogenní šok nelze farmakologicky úspěšně léčit. Nadějí pro nemocné 

je okamžitá perkutánní koronární intervence, díky níž je možné snížit mortalitu na 40 až 60 % 

(mortalila neléčeného šoku se pohybuje kolem 80 - 90 %). Rozhodující faktorem je stav 

pacienta v době reperfúze. U rozvinutého kardiogenního šoku hrozí úmrtí i navzdory 

technicky úspěšně provedené perkutánní koronární intervenci, protože myokard již nemá dost 

času na obnovení funkce. Perkutánní koronární intervence by se měla provést při objevení se 

prvních známek kardiogenního šoku (tachykardie, systolický krevní tlak menší než 110 

mmHg, dušnost či pocení). V rozvinuté fázi pacient často zemře i přes technický úspěch 

perkutánní koronární intervence.45,46 

Nemocniční morta1ita kardiogenního šoku poklesla se zavedením perkutánní 

koronární intervence. SHOCK studie prokázala významné snížení mortality u pacientů s 

kardiogenním šokem při časném invazivním přístupu. Pacienti s kardiogenním šokem mají 

daleko lepší prognózu a nižší mortalitu pokud dojde k rozvoji kardiogenního šoku časně, v 

průběhu prvních dvou dní.47 

Ve studii, do níž byli zařazeni pacienti s rozvinutým kardiogenním šokem při akutním 

infarktu myokardu během let 1993 až 1997, byla průměrná doba vzniku šoku od začátku 

infarktu myokardu 6,2 hodin. Rychlost rozvoje šoku záležela na postižené arterii. Pokud se 

jednalo o postižení kmene byla doba rozvoje průměrně 1,7 hodin, v případě ACD průměrně 

3,5 hodin, v případě RC průměrně 3,9 hodin, v případě RIA průměrně 11 hodin, u venózního 

bypassu průměrně 10,9 hodin. Kardiogenní šok se rozvinul do 24 hodin u 74 % pacientů a byl 

převážně spojen se stenokardiemi na začátku šoku, elevací ST segmentu ve více než dvou 

svodech, spodním infarktem, onemocněním kmene a kouřením. Pozdní šok (za více než 24 

hodin) byl spojen s návratem ischemie, přítomností Q kmitu ve více než dvou svodech a 

postižením RIA. Mortalita byla vyšší u pacientů u nichž došlo k rozvoji šoku časně ( 62,6 % 

vs 53,6 % u pozdního rozvoje šoku.48 

Ve studii SHOCK byl také analyzován vztah reperfúze a morta1ity při rozvoji 

kardiogenního šoku u pacientů mladších a starších 75 let. U starších pacientů se častěji 

jednalo o přední infarkt, byl mezi nimi vyšší výskyt srdečního selhání, renální insuficience a k 
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reperfúzi méně vhodná anatomie koronárních tepen. Nemocniční mortalita pacientů 

revaskularizovaných časně (do 18 hodin od rozvoje šoku) byla výrazně nižší jak u pacientů 

starších 65 let, tak také i u pacientů starších 75 ve srovnání s pacienty léčených později či 

vůbec nerevaskularizovaných.49 

U pacientů s kardiogenním šokem rostla mortalita v závislosti na delším čase do 

reperfúze, zatímco u pacientů bez kardiogenního šoku byla se vzrůstajícím časem mortalita 

podobná.50 

Analýza 2654 pacientů s akutním infarktem myokardu léčených primární perkutánní 

koronární intervencí prokázala souvislost vyšší třídy Killip se vzrůstající 6-měsíční 

mortalitou, se zvyšujícím se věkem, delším trváním diabetu, nízkým systolickým tlakem a 

vysokou tepovou frekvencí při přijetí, nemocí tří tepen, sníženou ejekční frakcí a vyšší 

sérovou hodnotou kreatinfosfokinasy. Vysoká hodnota třídy Killip představovala daleko 

častěji nutnost použití intaaortální balónkové kontrapulzace, větší incidenci renálního selhání, 

arytmií či krvácení.51 

Hypotéza, zda čas do zahájení léčby ovlivňuje mortalitu, byla testována u 1336 

pacientů, u nichž byla úspěšně provedena angioplastika. Pacienti byli podle TIMI kritéria 

rozděleni na pacienty s nízkým rizikem (71 %) a pacienty s vysokým rizikem (29 %). U 

pacientů s vysokým rizikem byl delší čas do zahájení léčby spojen s vyšším věkem a vyšší 

incidencí kardiogenního šoku. U obou skupin mortalita vzrůstala s prodlužujícím se časem do 

reperfúze více než 6 hodin.52 

U pacientů z registru NMRI (the National Registry of Myocardial lnfarction) léčených 

angioplastikou byl medián času "dveře - balónek" 111 minut. Nejvýraznějším nezávislým 

prediktorem prodloužení tohoto času byl transport do nemocnice či do center s nižším počtem 

provedených PCI ročně, a pokud se jednalo o případy přijaté do služby mimo běžnou 

pracovní dobu. Ženské pohlaví a věk více než 65 let nebyli už tak silnými prediktory 

zdržení.53  

Pacienti, u nichž byla úspěšně provedena angioplastika do šesti hodin od začátku 

potíží byli rozděleni do tří skupin podle času mezi začátkem bolesti a přijetí, začátkem bolesti 

do TIMI >3, a čas od přijetí do TIMI >3. Nebyly nalezeny žádné významné souvislosti mezi 

časovými intervaly a nemocniční mortalitou. Pouze věk, ženské pohlaví a čas "dveře - TIMI 
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3" korelovaly s hospitalizační mortalitou.54 

Vlivem prehospitalizační trombolýzy na mortalitu u pacientů se STEMI se zabývala 

randomizovaná studie CAPTIM. Ve skupině pacientů s časem od začátku bolesti do reperfúze 

kratším než dvě hodiny byla nižší incidence kardiogenního šoku a snížení 30denní mortality 

pokud byla provedena současně prehospitalizační TL než pouze angioplastika (2,2 vs. 5,7 %), 

zatímco u pacientů s dobou "bolest - reperfúze" delší než dvě hodiny byla mortalita v obou 

případech terapie podobná. Signifikantně však vzrůstala 30denní mortalita s prodlužujícím se 

časem do reperfúze. Proto by prehospitalizační trombolýza měla mít místo zejména u pacientů 

s méně než 2 hodinami od začátku symptomů.53 

U starších pacientů bylo prokazatelně větší prehospitalizační zdržení než u pacientů 

mladších, a mortalita vzrůstala s věkem. Celková mortalita byla 26, 4 %. Pokud byla zahájena 

reperfúze, klesla u pacientů starších 65 let mortalita na 21,8 % vs. 28,9 % u pacientů bez 

reperfúze a na 29,4 % vs. 38,5 % u pacientů starších 85 let. Zejména pacienti staršího věku 

nejvíce profitují z reperfúzní terapie.56 

Prodloužení času do přijetí souviselo s vyšším věkem, ženským pohlavím, diabetem a 

vyšší tepovou frekvencí. Kombinovaný end-point: úmrtí, nefatální reinfarkt a CMP byl u 

pacientů léčených PCI vs. TL nižší nezávisle na skupinách pacientů dle času. Se vzrůstajícím 

časem od začátku symptomů do přijetí se zvyšoval výskyt MACE u TL skupině proti PTCA 

skupině, jak v průběhu 30 dnů tak 6 měsíců.57 

U pacientů se STEMI léčených primární PCI čas "začátek bolesti - balónek" souvisel 

významně s dosažením postprocedurálního TlMI 3, hlavně u pacientů s nízkým rizikem a s 

preprocedurálním TlMI O a 1. Nebyl prokázán vztah mezi časem "dveře - balónek" a 

mortalitou, ale čas "začátek bolesti - balónek" > než 4 hodiny byl nezávislým prediktorem 

roční mortality.58 
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6. DLOUHODOBÁ SLEDOVÁNÍ PO KORONÁRNÍ INTERVENCI A 

TROMBOLÝZE 

 

Porovnáním účinnosti PCI a trombolýzy v časných stadiích po infarktu myokardu se 

zabývala řada prací, ale dlouhodobých sledování je méně a jejich výsledky nejsou zcela 

jednoznačné. 1,34,43,59,60,61,62, 

Jednou z největších randomizovaných studií porovnávající obě modality terapie byla 

studie DANAMI-2. Při tříletém sledování byla mortalita, výskyt reinfarktů a CMP nižší u 

pacientů léčených invazivně, statistické významnosti však bylo dosaženo pouze ve výskytu 

reinfarktů.63 

Intervenční terapie byla spojena se snížením mortality a reinfarktů u 395 pacientů 

léčených trombolýzou či intervenčně, jednalo se však o kratší sledování - 2 roky od akutní 

fáze infarktu myokardu.64  Podobné výsledky přineslo i tříleté sledování 112 pacientů.5 

Naopak rozdílné výsledky přineslo tříleté sledování pacientů zařazeným do MITI registru, kde 

nebyl prokázán signifikantní rozdíl v mortalitě mezi oběma skupinami, v akutní fázi však byli 

vyloučeni pacienti s déle než 6 hodin trvajícími obtížemi.65 

Při pětiletém porovnání 395 pacientů  byla primární koronární intervence spojena 

nejen s nižší mortalitou (13 vs. 24%), ale také s podstoupením nižšího počtu reintervencí a 

hospitalizací pro srdeční selhání.6 Totožný trend vykazuje i porovnání 112 pacientů, u kterých 

se po třech letech reinfarkt, revaskularizace a úmrtí nevyskytoval u 60 % pacientů léčených 

PCI ve srovnání s 40 % pacientů léčených trombolýzou.5 Také v případě pacientů zařazených 

do studie PAMI-I, byl v průběhu dvou let podíl revaskularizací 27,2 % vs. 46,5 % ve 

prospěch PCI.64 Při kratším, dvouletém, sledování 257 pacientů, léčených v akutní fázi 

STEMI PCI, byla provedena rePCI u 8 % pacientů, u 9 % pak CABG.66 

Autoři Henriques, Zijlstra et al. provedli porovnání pacientů, léčených v akutní fázi 

infarktu myokardu trombolýzou vs. koronární intervencí, s odstupem osmi let od akutní fáze. 

Mortalita byla signifikantně nižší ve skupině PCI pouze u pacientů s předním infarktem 

myokardu. Pokud se porovnávaly obě skupiny nezávisle na lokalizaci infarktu myokardu, 

nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v mortalitě mezi oběma skupinami v závislosti na 

primárně zvolené terapii.67,68 
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Vysoká mortalita u pacientů s Q infarktem myokardu - 60,1 % - je popisována 

v mnohaletém sledování autorů Herlitz a spol., u nichž doba sledování přesáhla 11 let. 

Pacienti však byli v naprosté většině léčeni konzervativně, fibrinolytika v akutní fázi byla 

podána pouze 6,5 % pacientů s Q IM.69 Nižší mortalita byla potvrzena i pětiletých kontrol 

pacientů ze studie  GUSTO I.70 Parodi a spol. publikovali 5-leté výsledky u 1009 pacientů se 

STEMI, celková mortalita byla v tomto souboru 20 %, kardiovaskulární mortalita tvořila 16 

%, k reinfarktům došlo u 5 % souboru.71 

U pacientů, kteří však byli léčeni pouze trombolýzou, se po pěti letech vyskytoval 

reinfarkt u 19 % ve skupině saruplázy vs. 10,8 % ve skupině streptokinázy, převážná většina 

reinfarktů však proběhla v období prvních tří měsíců od randomizace.72 Podobný výskyt 

reinfarktů – 22 % se v průběhu 5 let objevil u pacientů léčených farmakologickou reperfúzí, u 

u pacientů léčených PCI byl pouze 6 %.6    
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7. STUDIE PRAGUE-1 

 

 Primární perkutánní koronární intervence se stala uznávaným způsobem léčby 

akutního infarktu myokardu s elevacemi ST ve druhé polovině devadesátých let 20. století a 

v intervenčních centrech se zajištěným 24hodinovým provozem preferovanou modalitou 

léčby. V případě pacientů s akutním infarktem myokardu, kteří byli přijímáni do oblastních 

nemocnic bez možnosti intervenční terapie, zůstávala stále hlavní metodou léčby trombolýza. 

Nebylo jasné, do jaké míry je možné a zda je vůbec i bezpečné transportovat pacienty do 

intervenčních center, neboť s tím bylo spojeno oddálení zahájení revaskularizace.  Vzhledem 

k velmi přesvědčivým výsledkům, nasvědčujícím výraznému benefitu intervenční terapie, se 

uvažovalo o uskutečnění první randomizované studie, která by ověřila efektivitu a také 

bezpečnost transportu pacientů s akutním infarktem myokardu do intervenčních center a 

v roce 1997 byla zahájena studie PRAGUE-1.   

Studie PRAGUE-141 byla první multicentrická randomizovaná studie, která prokázala 

benefit a bezpečnost transportu pacientů k primární perkutánní koronární intervenci. Název 

studie je akronymem z anglického názvu „PRimary Angioplasty in patients transferred from 

General community hospital to specialized PTCA Units with or without Emergency 

thrombolysis“. 

Studie PRAGUE-1 porovnávala tři strategie terapie infarktu myokardu s elevací ST:  

větev A byla léčena trombolýzou v příjmové nemocnici, u větve B bylo podáno 

trombolytikum na  začátku transportu do Kardiocentra k pPCI a větev  C byla transportována 

k primární perkutánní koronární intervenci bez trombolytické léčby (viz tabulka č. 5). Cílem 

studie bylo najít nejoptimálnější léčebnou strategii u pacientů se STEMI, primárně 

prezentovaných okresním nemocnicím bez možnosti intervenční terapie, s dobou transportu 

do kardiocenter nepřesahujících 60 minut. 

Koordinujícím pracovištěm byla III. interní – kardiologická klinika 3. lékařské fakulty 

UK, studie se zúčastnila také další tři  intervenční centra (I. interní kardioangiologická klinika 

FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha a Institut 

klinické a experimentální medicíny Praha) a 16 participujících okresních nemocnic. V období 

od 1.6.1997 do  23.3.1999 bylo randomizováno celkem 300 pacientů (viz tabulka č. 4).  
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 Skupina A 

(trombolýza) 

Skupina B  

(trombolýza + 

pPCI) 

Skupina C 

(pPCI) 

Počet randomizovaných pacientů  99 100 101 

Mužské pohlaví (%) 68 73 72 

Průměrný věk (v letech) 61 ± 10 62 ± 11 61 ± 12 

Přední infarkt (%) 43 54 48 

Předchozí infarkt myokardu (%) 19 13 9 

Srdeční selhání (Killip II-IV)  

v době randomizace (%) 

21 20 25 

Tabulka č. 4. Základní charakteristika souboru pacientů ve studii PRAGUE-1.   

 

Zařazovacími kritériemi byl akutní infarkt myokardu s elevacemi ST (ST elevace 

minimálně 1 mm alespoň ve dvou svodech nebo nově vzniklý blok levého Tawarova raménka 

na příjmovém EKG), pokud symptomy netrvaly déle než 6 hodin od přijetí,  transport byl 

možný do 30 minut od randomizace a doba transportu do intervenčního centra nepřekročila 60 

minut, nezbytnou podmínkou byl také podepsaný informovaný souhlas. Důvodem 

k vyloučení z této studie byla kontraindikace trombolýzy, absence pulzace na obou 

femorálních tepnách či bilaterální femorální bypass. 

Primárním cílovým parametrem byla mortalita, reinfarkt a cévní mozková příhoda.  

Všichni pacienti skupiny B a C byli transportování do intervenčních center 

bezprostředně po randomizaci. Vzdálenost mezi jednotlivými kardiocentry se pohybovala 

v rozmezí 5 – 74 km. Během transportu došlo ve dvou případech ke komorové fibrilaci 

(úspěšně zvládnuté defibrilací) a u dvou pacientů došlo k progresi srdečního selhání do 

kardiogenního šoku.  
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Skupina A (trombolýza) 

N = 99 

Skupina B 

(trombolýza + primární PCI ) 

N = 100 

Skupina C 

(primární PCI) 

N = 101 

Trombolýza v primární 

nemocnici 

Transport do intervenčního 

centra bezprostředně po 

zahájení trombolýzy 

Transport do intervenčního 

centra bezprostředně po 

randomizaci 

Kyselina acetylsalicylová 

500mg i.v. 

Streptokináza 1,5 milU/ 45-

60 min. 

nízkomolekulární heparin 

ticlopidin 

Kyselina acetylsalicylová 

500mg i.v. 

Streptokináza 1,5 milU/ 45-

60 min. + pPCI při 

přetrvávající významné 

stenóze 

nízkomolekulární heparin 

ticlopidin 

Kyselina acetylsalicylová 

500mg i.v. 

Heparin 10 000 j. i.v. 

pPCI + heparin (5000 j.) 

nízkomolekulární heparin 

ticlopidin 

Tabulka č. 5. Léčebné strategie v jednotlivých větvích studie PRAGUE-1. 

 

30denní kombinovaný primární cíl (úmrtí/reinfarkt/CMP) byl nejnižší ve skupině C 

(8%) v porovnání se skupinou B (15%) či A (23%) (p < 0,02). Transportem ke koronární 

intervenci se také významně snížila incidence reinfarktů (p < 0,03). (Viz tab. č. 6, graf č. 8) 

 

 

 Skupina A 

(trombolýza) 

Skupina B  

(trombolýza + pPCI) 

Skupina C 

(pPCI) 

Mortalita (%) 14 12 7 

Reinfarkt (%) 10 7 1 * 

CMP (%) 1 3 0 

* p ˂ 0,03. 

Tabulka č. 6. 30denní primární cíle studie PRAGUE-1. 
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Graf č. 8. 30denní kombinovaný primární cíl (úmrtí/reinfarkt/CMP) v jednotlivých větvích. 69  

 

 Studie PRAGUE-1 prokázala, že primární koronární intervence je účinnou metodou 

léčby pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST do 12 hodin od vzniku obtíží a 

že transport pacientů do intervenčních center, trvající až 60 minut, je bezpečný. Ve srovnání 

s trombolýzou, podávanou v příjmové nemocnici bez nutnosti transportu, měli pacienti léčeni 

primární perkutánní koronární intervencí statisticky nižší výskyt reinfarktů a CMP a nižší 

mortalitu. Výsledky studie PRAGUE-1 vzbudily značný ohlas nejen v České republice, ale i 

v zahraničí a studie PRAGUE-1 se stala jednou nejcitovanějších českých kardiologických 

prací. 41,73-76       

 Ve snaze ověřit prospěšnost pPCI  u všech pacientů s akutním infarktem myokardu 

s elevacemi ST, včetně pacientů přivezených primárně do oblastních nemocnic a tedy s 

nutností jejich transportu do intervenčních center, vznikla v roce 1999 studie PRAGUE-2. 
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8. STUDIE PRAGUE-2 – KRÁTKODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

 

Studie PRAGUE-232 (PRimary Angioplasty & direct stenting in acute myocardial 

infarctions from General hospitals sent to catheterisation Units with and without Emergency 

thrombolysis), do které bylo zařazeno celkem 850 pacientů, byla multicentrická, národní, 

randomizovaná studie, porovnávající efekt transportu k primární perkutánní koronární 

intervenci a fibrinolýzy jako dvou metod terapie infarktu myokardu s elevacemi ST.  

Koordinátorem studie byla III. interní – kardiologická klinika 3. lékařské fakulty UK, 

která byla také jednou ze sedmi invazivních center, účastnících se studie společně s       

dalšími  41 nemocnicemi v České republice. 

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: jedna skupina pacientů byla transportována 

přímo do kardiocenter k primární perkutánní koronární intervenci (n=429) a druhá skupina 

pacientů byla indikována k fibrinolýze v příjmové primární nemocnici (n=421). (Viz tab.č. 7) 

Maximální vzdálenost mezi příjmovou nemocnicí a kardiocentry byla 120 km. 

 

 

Skupina fibrinolýzy 

(fibrinolýza v příjmové nemocnici) 

Skupina pPCI 

(transport do PCI center) 

 

Trombolýza v primární nemocnici (transport 

do PCI center k rescue PCI nebo při 

pokračující ischémii) 

 

 

Transport do intervenčního centra 

bezprostředně po randomizaci 

 

Kyselina acetylsalicylová 500mg i.v. 

Streptokináza 1,5 milU/45 min. 

nízkomolekulární heparin po dobu tří dnů 

clopidogrel 75mg po dobu 1 měsíce 

 

Kyselina acetylsalicylová 500mg i.v. 

Heparin 200 j./kg i.v. 

PCI  

nízkomolekulární heparin po dobu tří dnů 

clopidogrel 75mg po dobu 1 měsíce  

 

Tabulka č. 7. Léčebné strategie v jednotlivých větvích studie PRAGUE-2. 
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Randomizace probíhala v období od 23. září 1999 do 7. února 2002. Randomizováno 

do této studie bylo celkem 850 pacientů (viz tab. č. 8), ve skupině trombolyzovaných jich 

bylo 421 a 429 ve skupině perkutánních koronárních intervencí, z nichž však u čtyř pacientů 

této větve byl zrušen transport pro  deterioraci hemodynamiky a progresi do kardiogenního 

šoku krátce po randomizaci a tři z nich zemřeli v průběhu prvních 24 hodin. Těmto čtyřem 

pacientům byla podána fibrinolýza, ale byli analyzováni jako součást PCI větve, na základě 

„intention-to-treat“ principu. Pro úplnost, s ohledem na konkrétně aplikovaný druh léčby (PCI 

nebo fibrinolýzu) byla provedena sekundární (post-hoc) analýza. 

Randomizováni byli pacienti s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (ST 

elevace minimálně 1 mm alespoň ve dvou svodech nebo nově vzniklý raménkový blok na 

příjmovém EKG), pokud symptomy netrvaly déle než  12 hodin od přijetí, transport byl 

možný do 30 minut od randomizace a doba transportu do intervenčního centra by nepřekročila  

120 minut, nezbytnou podmínkou byl podepsaný informovaný souhlas. Důvodem k vyloučení   

byla kontraindikace trombolýzy (ischemická cévní mozková příhoda v uplynulých 12 

měsících, anamnéza hemoragické CMP, intrakraniální tumor, aktivní vnitřní krvácení nebo 

direkce aorty),  absence pulzace na obou femorálních tepnách či bilaterální femorální bypass.  

Primárním cílem byla 30denní mortalita (definována jako úmrtí z jakýchkoli příčin 

v průběhu 30 dnů od randomizace), sekundární cíl byl kombinovaný úmrtí/reinfarkt/CMP 

v průběhu 30 dní od randomizace. CMP byla definována jako nově vzniklý neurologický 

deficit trvající déle než 24 hodin. Reinfarkt byl definován jako recidivující symptomy 

kardiální ischémie s ekg korelátem a vzestupem CK-MB. Dále byla zjišťována izolovaně 

30denní mortalita mezi pacienty léčených mezi 0-3 hod. od začátku potíží a 3-12 hod. od 

začátku potíží.  

Původní plán studie předpokládal zařazení 1200 pacientů. Studie však byla předčasně 

ukončena na z rozhodnutí etické komise, neboť ve skupině fibrinolýzy byla u pacientů 

léčených po více než třech hodinách od vzniku bolestí 2,5x vyšší mortalita.   
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 Skupina 

fibrinolýzy 

Skupina PCI 

Počet randomizovaných pacientů  421 429 

Mužské pohlaví (%) 71 70 

Průměrný věk (v letech) 64 65 

Přední infarkt (%) 39 41 

Předchozí infarkt myokardu (%) 11 14 

Diabetes mellitus (%) 23 25 

Hypertenze (%) 47 49 

Předchozí CABG (%) 1,7 0,5 

Předchozí PCI (%) 0,2 0,9 

Srdeční selhání (Killip II-III)  

v době randomizace (%) 

16 16 

Kardiogenní šok (Killip IV)  

v době randomizace (%)* 

1 2 

* Po randomizaci (v průběhu celé hospitalizace) se kardiogenní šok rozvinul u 11 % pacientů 

ve skupině fibrinolýzy a 9 % pacientů ve skupině PCI. 

Tabulka č.8. Základní charakteristika souboru pacientů studie PRAGUE-2.   

 

30denní mortalita byla 10 % ve skupině fibrinolýzy vs. 6,8 % ve skupině PCI (p = 

0,12).  Mezi 299 paceinty randomizovanými  více než 3 hod. od začátku potíží byla mortalita  

15,3 % u trombolýzy vs. 6 % u koronární intervence (p < 0,02). Pacienti randomizovaní méně 

než 3 hod. od začátku potíží (551) neměli významný rozdíl v mortalitě, pokud byli léčeni 

trombolýzou (7,4 %) nebo koronární intervencí (7,3 %).  (Viz graf č. 9) 
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Graf č.9. 30denní mortalita (%) v závislosti na délce trvání symptomů. 

 

 

Kombinovaný end-point (úmrtí/reinfarkt/CMP) byl zaznamenán v 15,2 % případů ve 

skupině fibrinolýzy a v 8,4 % případů ve skupině koronární intervence (p<0,003). Ve skupině 

trombolýzy bylo 3,1 % nefatálních reinfarktů vs. 1,4 % ve skupině koronární intervence (ns) . 

Nefatální cévní mozková příhoda se vyskytla  u 2,1 % pac. ve skupině  trombolýzy vs. 0,2 % 

u pacientů ve skupině koronární intervence (p<0,03). (Viz tab.č. 9, graf č. 10) 

 

 Skupina fibrinolýzy Skupina PCI p-hodnota 

Kombinovaný end-point 

(úmrtí/reinfarkt/CMP),  % (n)   

15,2 (64) 8,4 (36) p < 0,003 

Reinfarkt, % (n) 3,1 (13) 1,4 (6) ns 

CMP, % (n) 2,1 (9) 0,2 (1) p < 0,03 

Tabulka č. 9. Kombinovaný sekundární cíl. 



 43

0

3

6

9

12

15

   TL
   PCI

8,4

15,2

3,1

1,4
2,1

0,2

p < 0,003

p < 0,03

ns

%

komb. cíl (úmrtí/re-IM/CMP) re-IM CMP

Graf č. 10 . 30denní sekundární cíle (úmrtí/reinfarkt/CMP) 

 

Výsledky obou studií změnily v České republice léčebnou strategii terapie akutního 

infarktu myokardu s elevacemi ST. Všichni pacienti s akutním infarktem myokardu 

s elevacemi ST, trvajícím méně než 12 hodin od začátku symptomů, musí být neodkladně 

směřování do kardiocenter s možností provedení primární PCI tak, aby se co nejvíce 

minimalizovalo zdržení na příjmových ambulancích oblastních nemocnic. Všichni pacienti 

přicházející v intervalu 3-12 hodin od vzniku potíží jsou indikováni k primární PCI a 

trombolýza by u této skupiny neměla být vůbec zvažována. Pouze u pacientů, přicházejících 

do tří hodin od vzniku potíží a u nichž by transport k PCI znamenal prodlevu přesahující 60 

minut, je možné podat trombolýzu v příjmové nemocnici. Je nutné však podotknout, že 

vzhledem k vynikající propracované sítí PCI center a díky tomu malým dojezdovým 

vzdálenostem je v současné době v České republice pPCI výhradní strategií léčby.     
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Čas bolest-EKG 

Doba transportu 

k PCI ˂  30 minut 

Doba transportu 

k PCI 30 – 90 minut 

Doba transportu 

k PCI  > 90 minut 

˂ 3 hod. PCI PCI nebo trombolýza Trombolýza 

3-12 hodin PCI PCI PCI nebo trombolýza 

> 12 hodin Nejbližší koronární 

jednotka 

Nejbližší koronární 

jednotka 

Nejbližší koronární 

jednotka 

Tabulka č. 10. Léčebná strategie v závislosti na době trvání bolesti a dostupnosti PCI. 

Doporučení České kardiologické společnosti.29 

 

V naší republice byla na základě výsledků studie PRAGUE-1 a PRAGUE-2 

přepracována doporučení České kardiologické společnosti (vit tab.č. 10).29 Závěry studie 

PRAGUE-1 a PRAGUE-2 však vedly k významným změnám v terapii akutního infarktu 

myokardu s elevacemi ST na celém světě.   
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9. STUDIE PRAGUE-2 – DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

 

Řada studií1,5,6,32,45, 69,70,75-77 prokázala nesporný benefit primární perkutánní koronární 

intervence (pPCI) jako hlavní metody terapie infarktu myokardu oproti fibrinolýze (nižší 

mortalita, nižší riziko reinfarktů či cerebrovaskulárních příhod). V České republice nebyla 

doposud provedena analýza klinického stavu nemocných po delším, několikaletém odstupu 

srovnávající efektivitu trombolytické léčby akutního infarktu myokardu s elevacemi ST 

(STEMI) s transportem k primární perkutánní koronární intervenci. V roce 2007 jsme 

dokončili dlouhodobé sledování pacientů ze studie PRAGUE-2.   

 

9.1. Cíl práce 

 

Cílem této práce bylo zmapování klinického stavu nemocných a jejich dlouhodobé 

prognózy v delším časovém odstupu po akutní fázi infarktu myokardu mezi dvěma skupinami 

pacientů, u nichž byla v akutní fázi infarktu myokardu s elevacemi ST zvolena odlišná 

strategie terapie – trombolýza versus perkutánní koronární intervence. 

 

9.2 Soubor pacientů a randomizace  

 

Studie PRAGUE-2 (PRimary Angioplasty & direct stenting in acute myocardial 

infarctions from General hospitals sent to catheterisation Units with and without Emergency 

thrombolysis), do které bylo zařazeno celkem 850 pacientů, byla multicentrická, národní, 

randomizovaná studie, porovnávající efekt primární perkutánní koronární intervence a 

fibrinolýzy jako dvou metod terapie infarktu myokardu s elevacemi ST (viz obr. č.2). Pacienti 

byli rozděleni do dvou skupin: jedna skupina pacientů byla transportována do kardiocentra k 

primární perkutánní koronární intervenci (n=429) a druhá skupina pacientů byla indikována 

k fibrinolýze v příjmové primární nemocnici (n=421). Detailní protokol studie a výsledky 

30denního sledování viz předchozí kapitola.  
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Obr. č. 2. Design studie PRAGUE-2, dlouhodobé sledování. 
 

 

9.3 Sledování  

 

Sběr dat probíhal do konce února 2006. Koordinujícím pracovištěm byla III. interní – 

kardiologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na řešení projektu se podílela 

také další čtyři kardiocentra: II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy, I. interní klinika lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové, I. interní kardioangiologická klinika fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Institut 

CELKEM: 
850 pacientů
  

Skupina TL: 
421 pac. 

    Skupina PCI:p: 
         429 pac. 

Úmrtí během 
30denního sledování: 

42 pac. 

Úmrtí během 
30denního sledování: 

29 pac. 

Přeživší > 1 měsíc: 
379 pac. 

Přeživší > 1 měsíc: 
400 pac. 

Úmrtí během dlouhodobého 
sledování: 

57 pac. 

Úmrtí během dlouhodobého 
sledování: 

60 pac. 

Přeživší, data dlouhodobého 
sledování získána: 

317 pac. 

Přeživší, data dlouhodobého 
sledování získána: 

339 pac. 

Ztraceni z analýzy: 
5 pac. 

Ztraceni z analýzy: 
1 pac. 
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klinické a experimentální medicíny v Praze a 51 nemocnic v České republice (viz příloha č. 

1). 

Sledované informace jsme získávali nejprve přímým obesíláním pacientů dotazníky 

s otázkami, týkajícími se jejich zdravotního stavu a subjektivních potíží (viz příloha č. 2). 

Pacienty, od kterých jsme nedostali odpovědi, jsme v druhé fázi kontaktovali telefonicky, 

pokud na ně byl v randomizačních formulářích uveden telefonický kontakt.  Celkem jsme 

konkrétní pacienty v případě neobdržení prví odpovědi v jednotlivých kolech oslovili až 

třikrát (vzhledem k velkému počtu odpovědí ve druhém kole od pacientů, kteří neodpověděli 

v prvním kole, jsme využili oslovení pacientů i potřetí). 

V dalším postupu jsme oslovili jednotlivá kardiocentra a jednotlivé nemocnice 

zúčastněné ve studii PRAGUE-2, odkud jsme se snažili zjistit další kontakt na pacienty (u 

řady pacientů došlo v průběhu pěti let ke změně bydliště či bylo v rámci ambulantních kontrol 

doplněno telefonické spojení). Snažili jsme se též získat odkaz na příslušné praktické lékaře či 

spádové kardiology. Část informací jsme zjistili také přímo z ambulantních kardiologických 

kontrol v jednotlivých nemocnicích (viz příloha č. 3). 

Další informace o zdravotním stavu pacientů jsme zjistili přímým oslovením části 

praktických lékařů a ambulantních kardiologů. Data o mortalitě jsme získávali též 

prostřednictvím registru zdravotních pojišťoven. Sledovací období zahrnovalo celkovou dobu 

od randomizace do konce dlouhodobého sledování. 

 

9.4 Definice  

 

Primární kombinovaný cíl této práce sestával z těchto parametrů: úmrtí z jakýchkoli příčin, 

reinfarkt či cévní mozková příhoda, které se vyskytly kdykoli během dlouhodobého 

sledování.  

Sekundární kombinovaný cíl byl složen z následujících parametrů: úmrtí z jakýchkoli příčin, 

reinfarktů, cévní mozková příhoda nebo revaskularizace, které se vyskytly kdykoli během 

dlouhodobého sledování. Pokud se u pacienta během sledování vyskytlo více cílů, pouze 

první z nich byl zavzat do hodnocení.  

CMP byla definována jako nově vzniklý neurologický deficit trvajícící déle než 24 hodin. 

Reinfarkt byl definován jako recidivující symptomy kardiální ischémie s ekg korelátem a 

vzestupem CK-MB. Revaskularizace byla definována jako koronární revaskularizace (PCI 

nebo aortokoronární bypass) po akutní fázi STEMI.  
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9.5 Statistická analýza 

 

Data byla analyzována a prezentována na základě “intention-to-treat” principu. Čtyři 

pacienti (1 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny pPCI nebyli z důvodu rapidního 

zhoršení jejich klinického stavu transportováni do kardiocentra a byla jim aplikována 

trombolýza. Tři pacienti z této skupiny zemřeli, ale všichni čtyři jsou v analýze součástí 

intervenčně léčené skupiny na základě jejich původní randomizace. Všichni pacienti 

randomizovaní do větve fibrinolýzy byli léčeni fibrinolyticky.    

Statistická analýza byla provedena za použití programu SSPS for Windows (version 

13). Hodnoty kontinuálních proměnných jsou uvedeny jako aritmetické průměry a 

k porovnání mezi jednotlivými skupinami byl použit Studentův dvouvýběrový t-test. K 

porovnání rozdílů mezi skupinami, týkajících se dichotomických dat, byl použit Fisherův 

exaktní test a χ2 test nezávislosti v kontingenční tabulce.  Hodnota hladiny p ≤ 0,05 byla 

považována za statisticky významnou.   

Do multivariantní lineární regresní analýzy byly zavzaty následující faktory: věk, 

pohlaví, hypertenze, diabetes mellitus, kouření, reinfarktů, rePCI  a aortokoronární bypass.  

Analýzu přežití a vliv sledovaných prognosticky významných faktorů na délku přežití jsme 

hodnotili pomocí modelu Kaplan-Meierovy analýzy a Coxova regresního modelu.   

 

9.6 Výsledky 

 

Medián sledování byl 55,1 měsíců ve skupině TL a 55,3 měsíců v PCI skupině (p = 

0,95). Informace o přežití se podařilo získat u 416 (98,8 %) pacientů ve skupině TL a 428 

(99,8 %) pacientů ve skupině PCI.  

Základní charakteristika souboru rozděleného na základě léčebné strategie je shrnuta 

v tabulce  (viz tab. č. 11).  Mezi oběma skupinami nebyl, co se týče věku, pohlaví, 

hypertenze, výskytu diabetes mellitus, či předchozí anamnézy infarktu podstatný rozdíl. 

Během sledování zemřelo 188 pacientů.  

 

 

 

 

 



 49

 Skupina 

trombolýzy 

Skupina PCI P - hodnota 

Počet randomizovaných pacientů  421 429 NA 

Mužské pohlaví, n (%) 299 (71) 300 (70) 0,76 

Průměrný věk (v letech) 64 (31-86) 65 (28-89) 0,66 

Přední infarkt, n (%) 164 (39) 176 (41) 0,58 

Předchozí infarkt myokardu, n (%) 46 (11) 60 (14) 0,21 

Diabetes mellitus, n (%) 97 (23) 107 (25) 0,51 

Hypertenze, n (%) 198 (47) 210 (49) 0,58 

Srdeční selhání (Killip II-III)  

v době randomizace, n (%) 

71 (17) 77 (18) 0,59 

Čas bolest-randomizace (min.) 173 ± 119 183 ± 162 0,33 

Tabulka č. 11. Základní charakteristika souboru dlouhodobého sledování studie 

PRAGUE-2. 

 

Pacienti ve skupině trombolýzy měli během dlouholetého sledování vyšší výskyt jak 

primárních (HR 1,8; 95% CI 1,38-2,33; p ˂ 0,001), tak sekundárních cílů (HR 1,35; 95% CI 

1,02-1,70, p = 0,04) ve srovnání s pacienty ve skupině PCI (viz tab. č.12).  V průběhu 

sledování prodělalo perkutánní koronární intervenci 51,2 % pacientů ve skupině fibrinolýzy 

vs. 28,9 % ve skupině PCI (p ˂  0.001). Pacienti ve skupině trombolýzy měli také během 

pětiletého sledování vyšší výskyt reinfarktů (HR 1,72; 95% CI 1,15-2,58, p = 0,009) a dalších 

revaskularizací (HR 1,81; 95% CI 1,21-2,35, p ˂ 0.001). 
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Skupina 

TL 

( n = 416 ) 

Skupina 

PCI 

( n = 428) 

Hazard 

ratio 

(95% CI) 

p – 

hodnota 

Úmrtí/reinfarkt/CMP/revaskularizace,  

%, (95% CI) 

0,53 

(0,47-0,59) 

0,40 

(0,34-0,46) 

1,8 

(1,38–2,33) 

˂ 0,001 

Úmrtí/reinfarkt/CMP, %  (95% CI) 0,54 

(0,48-0,60) 

0,47 

(0,41-0,53) 

1,35 

(1,02-1,7) 

0,04 

Celková mortalita, % (95% CI) 0,23 

(0,19-0,27) 

0,19 

(0,15-0,23) 

1,34 

(0,99-1,82) 

0,06 

Reinfarkt, % (95% CI) 0,19 

(0,15-0,23) 

0,12 

(0,08-,16) 

1,72 

(1,15-2,58) 

0,009 

CMP, % (95% CI) 0,08 

(0,04-0,12) 

0,08 

(0,04-0,12) 

1,65 

(0,84-2,23) 

0,18 

Re-PCI, % (95% CI) 0,38 

(0,32-0,44) 

0,22 

(0,16-0,28) 

2,12 

(1,51-2,99) 

˂ 0,001 

Aortokoronární bypass, % (95% CI)  0,13 

(0,07-0,19) 

0,12 

(0,06-0,18) 

1,13 

(0,75-1,71) 

0,56 

Tabulka č. 12.  Výskyt primárních a sekundárních cílů v průběhu dlouhodobého 

sledování. 

Během sledování zemřelo celkem 188 pacientů, z toho 91 % úmrtí bylo 

z kardiovaskulárních příčin a celkově mezi oběma skupinami nebyl významný rozdíl. Pokud 

jsme však porovnali rozdíl v mortalitě na základě délky trvání od začátku bolesti do 

randomizace (tzv. časné a pozdní „prezentéry“), přetrvával mezi pozdními prezentéry (tedy 

pacienty randomizovanými více než 3 hodiny od začátku bolestí) rozdíl v mortalitě mezi 

oběma skupinami – 32,1 % ve skupině TL vs. 20,7 % ve skupině PCI (p= 0,03). Mezi 

pacienty randomizovanými do tří hodin od začátku bolesti nebyl ani při dlouhodobém 
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sledování významný rozdíl v mortalitě (19,8 % skupina TL vs. 20,9 % skupina PCI, p = 0,11). 

(viz graf č. 11) 

  

   

     

  

0

5

10

15

20

25

30

  TL
  PCI

3-12 hod.

19,8
20,9

ns

32,1

20,7

p = 0,03

%

0-3 hod.

 Graf.č. 11 Pětiletá mortalita v závislosti na době od začátku potíží do randomizace. 

Při porovnání časné (30denní) a  dlouhodobé mortality (5leté) je vidět, že rozdíl 

dosažený v časném sledování se již dále v dlouhodobém sledování významně nemění. 

Obdobně i výsledky týkající se ostatních cílů jsou dány zejména rozdílem dosaženým již 

během prvního měsíce sledování a v průběhu dalšího sledování se již rozdíly neměnily (viz 

graf č.11,12,13).
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Graf č. 12 Kaplan – Meirova křivka přežívání nemocných v dlouhodobém (pětiletém) 

sledování.

 

Graf č.13. Kaplan – Meirova křivka přežívání bez reinfarktů a CMP v dlouhodobém 

(pětiletém) sledování. 
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Při pětiletém sledování pacientů ze studie PRAGUE-2 bylo potvrzeno, že primární 

angioplastika oproti trombolýze zůstává suverénní metodou terapie akutního infarktu 

myokardu s elevacemi ST i při pětiletém sledování a že transport pacientů do nejbližšího PCI 

centra k pPCI zůstává ve srovnání s trombolýzou v příjmové nemocnici efektivnější metodou.  

Lepší výsledky intervenční terapie jsou dány zejména rozdíly v časném (30denním) 

pozorování, zejména se na nich uplatnil nižší výskyt reinfarktů a následných revaskularizací u 

pacientů v intervenční větvi, v průběhu dalšího sledování se však již rozdíly výrazně neměnily 

a pozitivní efekt intervenční terapie přetrvával i po 5 letech.      

  

10. SUBANALÝZA DLOUHODOBÉHO FUNK ČNÍHO STAVU PACIENT Ů PO 

AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU ZE STUDIE PRAGUE-2 

10.1 Cíl práce 

Subjektivní obtíže představují významná kritéria zdravotního stavu pacientů a mohou 

se podílet významnou měrou na ovlivnění života po infarktu myokardu a omezení 

každodenních aktivit; proto jsme se v naší práci zaměřili na dlouhodobou prevalenci 

anginózních obtíží a dušnosti u pacientů po infarktu myokardu, u nichž byly v akutní fázi 

infarktu myokardu s elevacemi ST zvoleny dvě modality léčby – transport k primární 

koronární intervenci či fibrinolytická terapie v příjmové nemocnici.      

 

10.2 Metodika 

 

SOUBOR PACIENTŮ, RANDOMIZACE a SLEDOVÁNÍ, STATISTICKÁ ANALÝZA viz 

předchozí kapitola.   

DEFINICE. Funkční stav pacientů byl zhodnocen při 30denním sledování a na konci 

pětiletého sledování. Hodnocení bylo prováděno pomocí New York Heart Association 

(NYHA) klasifikace pro dušnost a Canadian Cardiovascular Society (CCS) classification pro 

hodnocení anginy pectoris (viz tab. č. 13).80  
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Class New York Heart Association  

Functional Classification 

Canadian Cardiovascular Society  

Functional Classification  

I Patients with cardiac disease but without 

resulting limitations of physical activity. 

Ordinary physical activity does not cause 

undue fatigue, palpitation, dyspnea, or 

anginal pain. 

Ordinary physical activity does not cause 

angina, such as walking and climbing stairs. 

Angina with strenuous or rapid or prolonged 

exertion at work or recreation. 

 

II Patients with cardiac disease resulting in 

slight limitation of physical activity. 

They are comfortable at rest. Ordinary 

physical aktivity results in fatigue, 

palpitation, dyspnea, or anginal pain. 

 

Slight limitation of ordinary activity. Walking 

or climbing stairs rapidly, walking uphill, 

walking or stair climbing after meals, or in 

cold, or in wind, or under emotional stress, or 

only during the few hours after awakening. 

Walking more than 2 blocks on the level and 

climbing more than one flight of ordinary 

stairs at a normal pace and in normal 

conditions. 

III Patients with cardiac disease resulting in 

marked limitation of physical activity. 

They are comfortable at rest. Less than 

ordinary physical activity causes fatigue, 

palpitation, dyspnea, or anginal pain. 

Marked limitation of ordinary physical 

activity. Walking one to two blocks on the 

level and climbing one flight of stairs in 

normal conditions and at normal pace. 

IV Patients with cardiac disease resulting in 

inability to carry on any physical activity 

without discomfort. Symptoms of cardiac 

insufficiency or of the anginal syndrome 

may be present even at rest. If any 

physical activity is undertaken, 

discomfort is increased. 

Inability to carry on any physical activity 

without discomfort - anginal syndrome may 

be present at rest. 

 

Tabulka č.13. Funkční stav pacientů dle NYHA and CCS klasifikace.80 
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10.3 Výsledky 

 

Data pro tuto analýzu byla zjištěna od 76,1 % pacientů ve skupině trombolýzy a 82,4 

% pacientů ve skupině perkutánní koronární intervence. Medián sledování byl 55,1 měsíců ve 

skupině fibrinolýzy a 55,3 měsíců ve skupině pPCI (p = 0.95). 

Základní charakteristika souboru rozděleného na základě léčebné strategie je shrnuta 

v tabulce č.14. Mezi oběma skupinami nebyl, co se týče věku, pohlaví, hypertenze a výskytu 

diabetu mellitu, podstatný rozdíl. Pacienti ve skupině trombolýzy měli během pětiletého 

sledování vyšší výskyt reinfarktů a dalších perkutánních koronárních intervencí (viz 

předchozí kapitola).14 V průběhu sledování prodělalo perkutánní koronární intervenci 51,2 % 

pacientů ve skupině fibrinolýzy vs. 28,9 % ve skupině pPCI (p ˂  0.001). 

 

 Skupina fibrinolýzy Skupina pPCI p-hodnota 

Počet random. pacientů 246 280 n.a. 

Muži, n (%) 186 (75,6) 202 (72,1) 0,37 

Věk (v letech) 65 ± 10,2 66 ± 10,4 0,66 

Diabetes mellitus, n (%) 41 (16,7) 58 (20,7) 0,24 

Hypertenze, n (%) 107 (43,5) 122 (43,6) 0,99 

Reinfarkt během 5letého 

sledování, n (%) 

41 (16,7) 30 (10,7) 0,05 

(Re-) PCI během 5letého 

sledování, n (%) 

126 (51,2) 81 (28,9) ˂ 0,001 

Aortokoronární bypass během 

5letého sledování 

49 (19,9) 43 (15,4) 0,17 

Tabulka č. 14. Základní charakteristika souboru. 

 

   Po 30denním sledování nebyl mezi oběma skupinami podstatný rozdíl, ve třídě NYHA 

I se nacházelo 62 % pacientů ze skupiny fibrinolýzy a 65,4 % pacientů ze skupiny pPCI (p = 

0.315).  Po 5letém sledování však bylo ve třídě NYHA pouze 31,8 % pacientů léčených 

fibrinolyticky oproti 45,4 % pacientům léčených intervenčně (OR 2.02; 95% CI 1.37 - 2.97, p 

< 0.002). Žádná skupina neměla pacienta ve skupině NYHA IV. (Viz tab. č.15, graf.č. 14) 
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 NYHA (%)  

 I II III IV p – hodnota 

30denní sledování     0,315 

Skupina fibrinolýzy 62,0 32,5 4,9 0,6  

Skupina pPCI  65,4 31,3 3,3 0  

5leté sledování     ˂ 0,002 

Skupina fibrinolýzy 31,8 49,8 18,4 0  

Skupina pPCI  45,4 35,4 19,2 0  

Tabulka č.15. NYHA klasifikace při 5letém a 30denním sledování. 
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 Graf  č. 14. NYHA klasifikace při pětiletém sledování.  

  

Po 30denním sledování, primární perkutánní intervence jako metoda léčby vedla ve 

srovnání s fibrinolýzou k nižší incidenci anginy pectoris (p = 0.05). Tento trend přetrvával i 

při pětiletém sledování, kdy bez anginózních obtíží bylo ve skupině pPCI  83,6 % ve srovnání 
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s 58 % pacientůl ve skupině fibrinolýzy (OR 4.47; 95 % CI 2.79 - 7.18, p < 0.001). Výskyt 

klidové anginy pectoris udávali 3 pacienti ve skupině fibrinolýzy. (Viz tab. č.16, graf č.11). 

 

 CCS (%)  

 I II III IV p – hodnota 

30denní sledování     0,05 

Skupina fibrinolýzy 81,1 13,1 4,6 1,2  

Skupina pPCI  88,4 8,6 2,7 0,3  

5leté sledování     ˂ 0,001 

Skupina fibrinolýzy 58,0 31,4 9,4 1,2  

Skupina pPCI  83,6 10,4 6,0 0  

Tabulka č. 16. CCS klasifikace při 5letém a 30denním sledování. 
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Graf č. 15. CCS klasifikace při pětiletém sledování. 
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Do multivariantní lineární regresní analýzy byly zavzaty následující faktory: věk, 

pohlaví, hypertenze, diabetes mellitus, kouření, reinfarktů, rePCI  a aortokoronární bypass.  

Při testování dalších faktorů, které by ovlivňovaly outcome pacientů mimo zvolený způsob  

terapie, se  pouze  pohlaví pohybovalo blízko hladiny významnosti. Vliv ostatních faktorů na 

dynamiku změn se nepodařilo prokázat.  

Randomizace do větve k transportu do intervenčních center je silným nezávislým 

prediktorem funkčního stavu pacientů při pětiletém sledování (NYHA I: OR 1.79; 95% CI 

1.25 – 2.56, p = 0.001 and CCS I: OR 3.73; 95% CI 2.49 – 5.59,  p < 0.001).    
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11. DISKUSE 

 

Intervenční terapie infarktu myokardu vykazuje nejen lepší výsledky při krátkodobém 

porovnání, ale také během dlouhodobého sledování.1,8,32,34,43,59-62 Vede k nižšímu výskytu 

reinfarktů, revaskularizací a nižší mortalitě při porovnání s trombolytickou terapií. 5,6,63,64  

Srovnáních dlouhodobého benefitu primární perkutánní koronární intervence a 

trombolýzy je méně a jejich výsledky nejsou zcela jednoznačné.1,34,43,59-62 

Jednou z největších randomizovaných studií porovnávající obě modality terapie byla 

studie DANAMI-2. Při tříletém sledování byla mortalita, výskyt reinfarktů a CMP nižší u 

pacientů léčených invazivně, statistické významnosti však bylo dosaženo pouze ve výskytu 

reinfarktů.63 

Při kratším – dvouletém sledování byla intervenční terapie spojena se snížením 

mortality a reinfarktů u 395 pacientů léčených trombolýzou či intervenčně.64  Podobné 

výsledky přineslo i tříleté sledování 112 pacientů.5 Naopak rozdílné výsledky přineslo tříleté 

sledování pacientů zařazeným do MITI registru, kde nebyl prokázán signifikantní rozdíl 

v mortalitě mezi oběma skupinami, v akutní fázi však byli vyloučeni pacienti s déle než 6 

hodin trvajícími obtížemi.65 

Zajímavé zjištění přinesla práce autorů Henriques, Zijlstra et al, kteří provedli 

porovnání pacientů, léčených v akutní fázi infarktu myokardu trombolýzou vs. koronární 

intervencí, s odstupem osmi let od akutní fáze. Mortalita byla signifikantně nižší ve skupině 

PCI pouze u pacientů s předním infarktem myokardu. Pokud se porovnávaly obě skupiny 

nezávisle na lokalizaci infarktu myokardu, nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 

v mortalitě mezi oběma skupinami v závislosti na primárně zvolené terapii.67,68 Ani v našem 

souboru jsme neprokázali statisticky významný rozdíl v mortalitě mezi oběma skupinami.  

Velmi dlouhé sledování – od února 1986 až do listopadu 1997 - provedl Herlitz a spol. 

u 306 pacientů s akutním infarktem myokardu. Mortalita u pacientů s Q infarktem myokardu 

byla 60,1 %. Je však nutné se zmínit, že pacienti byli v naprosté většině léčeni konzervativně, 

fibrinolytika v akutní fázi byla podána pouze 6,5 % pac. s Q IM.69   Nižší mortalita byla 

potvrzena i pětiletých kontrol pacientů ze studie  GUSTO I.70 Parodi a spol. publikovali 5leté 

výsledky u 1009 pacientů se STEMI, celková mortalita byla v tomto souboru 20 %, 

kardiovaskulární mortalita tvořila 16 %, k reinfarktům došlo u 5 % souboru.71 

Intervenční terapie infarktu myokardu je spojena s menším počtem revaskularizací. 

Pacienti v našem souboru,  kteří byli v akutní fázi infarktu myokardu léčeni invazivně, měli 

při dlouhodobém sledování signifikantně nižší výskyt recidiv infarktů a následných 
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revaskularizací, zatímco při krátkodobém sledování nebyl mezi oběma skupinami v počtu 

reinfarktů významný rozdíl.    

Opačný trend je popisován autory Zjilstra et al., v jejichž souboru během pětiletého 

sledování nebyl významný rozdíl v  nutnosti následné angioplastiky mezi skupinou pacientů 

léčených intervenčně vs. trombolyticky, ačkoli na konci 30denního sledování byla 

angioplastika provedena signifikantně více ve skupině trombolyzovaných (p ˂ 0,001).6 

Podobnou frekvenci reinfarktů jako v našem souboru popisují u trombolyzovaných 

pacientů Spiecker et al., kde se po pěti letech vyskytoval reinfarkt u 19 % ve skupině 

saruplázy vs. 10,8 % ve skupině streptokinázy, převážná většina reinfarktů však proběhla 

v období prvních tří měsíců od randomizace.72  

Významným kritériem zdravotního stavu pacientů po infarktu myokardu jsou však 

také subjektivní obtíže pacientů, proto jsme se zaměřili také na prevalenci dušnosti a anginy 

pectoris u pacientů po infarktu myokardu. Tyto potíže významně ovlivňují život pacientů po 

infarktu myokardu, mohou zpomalit či znemožnit návrat k původnímu způsobu života, vést 

k sociální izolaci a omezením v každodenních aktivitách. Ischemická choroba srdeční zůstává 

stále jedním z hlavních důvodů snížené pracovní schopnosti obyvatelstva.    

Cílem komplexní terapie infarktu myokardu mělo by tedy mělo být nejen snížení 

mortality a recidiv ischemických příhod, ale také snaha udržet plnohodnotný životní styl 

pacientů po infarktu myokardu. 

Analýzou dlouhodobých výsledků studie PRAGUE-2 jsme prokázali významně nižší 

prevalenci anginy pectoris a dušnosti u pacientů transportovaných v akutní fázi k pPCI oproti 

pacientům, u nichž byl infarkt myokardu léčený trombolyticky v příjmové nemocnici. 

Dosud publikované práce se zaměřují především na hodnocení zmiňovaných 

symptomů u pacientů se srdečním selháním, kardiomyopatií, či mapují pouze subpopulaci 

pacientů po akutním infarktu moykardu.78-81 Řada pozorování přináší informace o frekvenci 

reinfarktů, mortalitě pacientů po IM, ale porovnání dlouhodobé frekvence anginy pectoris a 

dušnosti u pacientů léčených pPCI a TL, je mnohem méně zmapované. 

Mezi studiemi porovnávající pPCI a trombolýzu jako dvě modality léčby akutního 

infarktu myokardu pouze Zijsltra et al.6 uvádí data týkajících se těchto symptomů u jejich  5 ± 

2-letého sledování. Distribuce jednotlivých tříd NYHA v naší práci koresponduje se závěry 

prezentovanými Zijlstrou et al. V této práci bylo ve skupině intervenčně léčené 89,2 % 

pacientů ve třídě NYHA I, 10,2 % ve třídě NYHA II a 0,6 % ve třídě NYHA III, ve srovnání 

s 73,4 % pacientů ve třídě NYHA I, 21,4 %  ve třídě NYHA II a 5,2 % pacientů ve třídě 

NYHA III lé čených fibrinolyticky (p ˂  0.001). 
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12. ZÁVĚR 

Akutní infarkt myokardu je ve vyspělých zemích stále jednou z hlavních příčin 

morbidity a mortality. Základním cílem terapie infarktu myokardu je co nejčasnější obnovení 

perfúze infarktovou tepnou. Primární perkutánní koronární intervence, i s nutností transportu 

pacienta s akutním infarktem myokardu do katetrizační laboratoře, je zcela suverénní 

metodou léčby akutního infarktu myokardu s elevacemi ST i při pětiletém sledování. 

Při dlouhodobém sledování pacientů obou sledovaných skupin nebyl v našem souboru 

prokázán statisticky významný rozdíl v dlouhodobé mortalitě. Významným zjištěním je fakt, 

že pacienti,  kteří byli v akutní fázi infarktu myokardu léčeni invazivně, měli i po mnoha 

letech signifikantně nižší výskyt recidiv infarktů a následných revaskularizací. Lepší výsledky 

pacientů ve skupině pPCI byly dány zejména rozdílem v průběhu prvotního 30denního 

sledování, ale tento pozitivní jev přetrvával i po 5 letech od akutní fáze infarktu myokardu. 

Transport pacientů k primární perkutánní koronární intervenci zlepšuje dlouhodobý 

funkční stav pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST a je spojen se snížením 

výskytu anginózních obtíží s dušnosti. 
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Příloha č. 1 

Seznam kardiocenter zúčastněných při dlouhodobém sledování: 

• Kardiocentrum FNKV, Praha 

• Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno 

• IKEM, Praha 

• Fakultní nemocnice Hradec Králové 

• Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 

• Nemocnice Podlesí 

• Nemocnice Na Homolce, Praha 

 

Seznam primárních nemocnic zúčastněných při dlouhodobém sledování: 

• Nymburk 

• Slaný 

• Kutná Hora 

• Praha, Nemocnice Na Františku 

• Mladá Boleslav 

• Turnov 

• Roudnice nad Labem 

• Brandýs nad Labem 

• Praha, Nemocnice Na Žižkově 

• Kroměříž 

• Tišnov 

• Nový Lískovec 

• Jihlava 

• Vojenská nemocnice Brno 

• Ivančice 

• Hustopeče 

• Brno, Milosrdných bratří 

• Uherské Hradiště 

• Vyškov 

• Třebíč 

• Břeclav 
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• Benešov 

• Praha, Vysočany 

• Tábor 

• Ústřední vojenská nemocnice Praha 

• Havlíčkův Brod 

• Český Brod 

• Česká Lípa 

• Plzeň 

• Jablonec nad Nisou 

• Liberec 

• Havířov 

• Karviná 

• Vsetín 

• Frýdek – Místek 

• Valašské Meziříčí 

• Beroun 

• Kladno 

• Hořovice 

• Louny 

• Nový Bydžov 

• Sedlčany 

• Chrudim 

• Pardubice 

• Svitavy 

• Jičín 
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Příloha č. 2 
 
Vzor dotazníku pro pacienty: 
 
Jak hodnotíte obecně svůj zdravotní stav? 

• Výborně 

• Dobře 

• Průměrně 

• Špatně 

 

Pokud máte pocit, že Váš zdravotní stav není dobrý, jak byste to popsal(a)? 

• Potíže s dýcháním 

• Bolesti na hrudi (tlak, svírání, pálení) 

• Otoky končetin 

• Mdloby či slabost 

• Jiné potíže: 

 

Můžete vykonávat velmi namáhavé činnosti (např. běhání, zvedání těžkých předmětů, aktivní 

sport, těžká fyzická práce) 

• Bez potíží 

• S omezením 

• Nevykonávám  

 

Můžete vykonávat středně namáhavé činnosti (např. domácí práce - luxování, práce na 

zahrádce, procházka se psem) 

• Bez potíží 

• S omezením 

• Nevykonávám  

 

Kolik vyjdete bez zastavení pater do schodů?..............................................................................  

Z jakého důvodu si musíte odpočinout (např. potíže s dechem, tlak na hrudi, bolesti nohou, 

křeče, jiné příčiny)? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Kolik metrů po rovině ujdete bez nutnosti se zastavit a odpočinout si ? 

Jaké potíže Vás donutí k přestávce (např. potíže s dechem, bolesti na hrudi, bolest nohou, jiné 

příčiny)?..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Prodělal(a) jste opakovaně infarkt myokardu? 

• NE 

• ANO   

Pokud ANO – kdy? ……………………………………………………………………….. 

V jaké nemocnici jste byl(a) hospitalizován(a)?................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Podstoupil(a) jste někdy koronární angioplastiku (stent) ? 

Kdy?...........................................................................................................................................  

V jaké nemocnici?...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podstoupil(a) jste srdeční bypass? 

• NE 

• ANO 

Pokud ANO – kdy?............................................................................................................... 

V jaké nemocnici?................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu (mrtvici)? 

• NE 

• ANO 

Pokud ANO – kdy?.............................................................................................................. 

V jaké nemocnici jste byl(a) hospitalizován(a)?.................................................................. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 3 

 

Vzor dotazníku pro lékaře: 

 

Kontrola zdravotního stavu za 5 let: 

 

Datum kontaktu s pacientem (kontrola ambulantní či telefonická): .......................................  

 

Subj. potíže: 

Angina pectoris dle CCS:  0 I.  II.  III.  IV. 

Dušnost dle NYHA: I.  II.  III.  IV. 

 

End-points: 

 

- úmrtí (datum: ....................................   Příčina: …………………………….) 

 

- recidiva infarktu (datum: .................……….....  Způsob léčby: …………….) 

 

- mozková příhoda (datum: ………….………………………………………...) 

 

- revaskularizace: (datum: ……………………….  Typ: PTCA – Bypass) 
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