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SOUHRN 

 

Cíl. Řada randomizovaných studií prokázala v krátkodobém sledování výrazný benefit 

primární perkutánní koronární intervence (pPCI), jako hlavní metody terapie infarktu 

myokardu s elevacemi ST (STEMI), oproti trombolýze (TL).  Méně je však již známo o tom, 

zda tento časný benefit přetrvává i v dlouhodobém sledování.  

Metodika. Do studie PRAGUE-2 bylo zařazeno celkem 850 pacientů. Pacienti byli 

randomizováni do dvou skupin: jedna skupina pacientů byla transportována do kardiocenter k 

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

k trombolýze  v příjmové nemocnici (n=421). Sledovaná data byla získávána přímým 

oslovením pacientů, zúčastněných kardiocenter a příjmových nemocnic a také 

prostřednictvím informací od praktických lékařů či ambulantních kardiologů. Data o mortalitě 

jsme získávali též prostřednictvím registru zdravotních pojišťoven. Sledovací období 

zahrnovalo celkovou dobu od randomizace do konce dlouhodobého sledování. 

Výsledky. Průměrná doba sledování byla 58 měsíců. Pacienti ve skupině trombolýzy měli 

během pětiletého sledování vyšší výskyt nejen kombinovaného cíle (úmrtí z jakékoli příčiny, 

reinfarkt, cévní mozková příhoda nebo opakovaná revaskularizace) – 53 % oproti 40 % 

pacientů ve skupině pPCI (HR 1.8; 95% CI 1.38–2.33; p < 0.001), ale také vyšší výskyt 

reinfarktů – 19 vs. 12 % (HR 1,72; 95% CI 1,15-2,58, p = 0,009) a dalších revaskularizací – 

51 vs. 34 %  (HR 1,81; 95% CI 1,21-2,35, p ˂ 0.001). Randomizace do větve transportované 

do intervenčních center byla při pětiletém sledování silným nezávislým prediktorem 

funkčního stavu pacientů (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).   

Závěr. Primární perkutánní koronární intervence zůstává oproti trombolýze suverénní 

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

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

zejména se na nich uplatňuje 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. Transport pacientů k primární 

perkutánní koronární intervenci byl při dlouhodobém sledování spojen také s nižším 

výskytem anginózních obtíží a dušnosti. 

 

Klí čová slova: infarkt myokardu – primární koronární intervence – trombolýza – transport 

angina pectoris – long-term outcome. 
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SUMMARY 

 

Aim. Randomized trials in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) showed improved 

early outcomes after primary percutaneous coronary intervention (pPCI) compared with 

thrombolysis (TL). It is less known whether the early benefit is sustained during the long-term 

follow-up.  

Methods. The PRAGUE-2 study enrolled 850 patients with STEMI. The patients were 

randomized into two groups – transport to a primary percutaneous coronary intervention 

center (pPCI) (n = 429) vs. thrombolysis in community hospitals (n = 421). The data was 

collected from primary hospitals and PCI centers or with questionnaires. 

Results. The mean follow-up was 58 months. At 5 year follow-up, the cumulative incidence 

of composite endpoint (death from any cause or recurrent infarction or stroke or 

revascularization) was 53% in TL patients compared with 40% in pPCI patients (HR 1.8; 95% 

CI 1.38–2.33; p < 0.001). The respective cumulative incidence of recurrent infarction was 19 

vs. 12 % (HR 1.72; 95% CI 1.15–2.58; p = 0.009), stroke 8 vs. 8% (HR 1.65; 95% CI 0.84–

2.23; p = 0.18), revascularization 51 vs. 34% (HR 1.81; 95% CI 1.21–2.35; p < 0.001). At 5-

years, 45.4 % of patients after primary percutaneous coronary intervention vs. 31.8 % of those 

treated with TL were in class I of the New York Heart Association (NYHA) (HR 2.02; 95% 

CI 1.37 - 2.97, p < 0.002). At 5-years, 83.6 % of patients after invasive therapy had no 

symptoms of angina pectoris vs. 58 % of patients treated with TL (HR 4.47;  95% CI 2.79 - 

7.18, p < 0.001).  

Conclusions. The early benefit from the pPCI strategy (over TL) is sustained during the 5 

years' follow-up. It can be almost exclusively derived from differences in event rate during 

the first month. The symptoms of angina pectoris and heart failure were significantly lower in 

patients assigned to pPCI in the acute stage of myocardial infarction compared with patients 

treated with fibrinolysis at the 5-year follow-up.  

 

Keywords: myocardial infarction – primary coronary intervention – interhospital transport – 

thrombolysis – long-term outcome. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CABG   aortokoronární bypass  

CCS    Canadian Cardiovascular Society  

CMP    cévní mozková příhoda 

ESC   Evropská kardiologická společnost 

ICHS   ischemická choroba srdeční 

IM   infarkt myokardu 

LBBB   blok levého Tawarova raménka 

NYHA   New York Heart Association  

PCI    perkutánní koronární intervence 

pPCI   primární perkutánní koronární intervence 

STEMI  infarkt myokardu s elevacemi ST  

TIMI   Thrombolysis In Myocardial Infarction 

TL    trombolýza 
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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 primární perkutánní koronární 

intervence (pPCI). 

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. STUDIE PRAGUE-2 – KRÁTKODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

 

 Studie PRAGUE-212 (PRimary Angioplasty & direct stenting in acute myocardial 

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

thrombolysis), byla multicentrická, národní, randomizovaná studie, porovnávající efekt 

transportu k primární perkutánní koronární intervenci a trombolýzy jako dvou metod terapie 

infarktu myokardu s elevacemi ST.  

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 trombolýze v příjmové nemocnici (n=421). Základní 

charakteristika souboru viz tab. č. 1. 

 

 Skupina 

trombolýzy 

Skupina pPCI 

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. 1. Základní charakteristika souboru pacientů studie PRAGUE-2.   
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Randomizace probíhala v období od 23. září 1999 do 7. února 2002. 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.  

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

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

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

Ve skupině trombolýzy byla 30denní mortalita 10 % vs. 6,8 % ve skupině pPCI (p = 

0,12).  Mezi 299 pacienty 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 %).   

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

skupině trombolýzy a v 8,4 % případů ve skupině primární perkutánní 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).  

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

vzdálenostem je v současné době v České republice pPCI výhradní strategií léčby.     

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

přepracována doporučení České kardiologické společnosti. Závěry studie PRAGUE-1 a 

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

s elevacemi ST na celém světě.   

 

2. STUDIE PRAGUE-2 – DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

 

Řada studií1,5,6,12-18 prokázala nesporný benefit primární perkutánní koronární 

intervence (pPCI) jako hlavní metody terapie infarktu myokardu oproti trombolýze (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.   

 

2.1. 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 primární perkutánní koronární intervence. 

 

2.2 Soubor pacientů a randomizace  

 

Ve studii PRAGUE-2, do které bylo zařazeno celkem 850 pacientů, byli pacienti 

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 trombolýze 

v příjmové primární nemocnici (n=421), viz obr. č. 1. Detailní protokol studie a výsledky 

30denního sledování viz předchozí kapitola.  
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Obr. č. 1. Design studie PRAGUE-2, dlouhodobé sledování. 

 

2.3 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 

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

klinické a experimentální medicíny v Praze a 51 nemocnic v České republice.  

Sledované informace jsme získávali nejprve přímým obesíláním pacientů dotazníky 

s otázkami, týkajícími se jejich zdravotního stavu a subjektivních potíží. 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. 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. 

 

2.4 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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2.5 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.   

 

2.6 Výsledky 

 

Medián sledování byl 55,1 měsíců ve skupině TL a 55,3 měsíců v pPCI 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 pPCI.  

Základní charakteristika souboru rozděleného na základě léčebné strategie je shrnuta 

v tabulce  (viz tab. č. 2).  Mezi oběma skupinami nebyl, co se týče věku, pohlaví, hypertenze, 

výskytu diabetes mellitus, či předchozí anamnézy infarktu podstatný rozdíl. Během sledování 

zemřelo 188 pacientů.  
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 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. 2. 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 pPCI (viz tab. č. 3).  V průběhu 

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

vs. 28,9 % ve skupině pPCI (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). 

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 pPCI (p= 0,03). Mezi 

pacienty randomizovanými do tří hodin od začátku bolesti nebyl ani při dlouhodobém 

sledování významný rozdíl v mortalitě (19,8 % skupina TL vs. 20,9 % skupina pPCI, p = 

0,11). (viz graf č. 1) 
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Skupina 

TL 

( n = 416 ) 

Skupina 

pPCI 

( 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. 3.  Výskyt primárních a sekundárních cílů v průběhu dlouhodobého 

sledování. 
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 Graf.č. 1 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. 1,2, 3).

Graf č. 2. Kaplan – Meirova křivka přežívání nemocných v dlouhodobém (pětiletém) 

sledování.
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Graf č. 3. Kaplan – Meirova křivka přežívání bez reinfarktů a CMP v dlouhodobém 

(pětiletém) sledování. 

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.      

  

3. SUBANALÝZA DLOUHODOBÉHO FUNK ČNÍHO STAVU PACIENT Ů PO 

AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU ZE STUDIE PRAGUE-2 

3.1 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 
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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 

perkutánní koronární intervenci či trombolýza v příjmové nemocnici.      

 

3.2 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.19  

 

3.3 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. 4.  

 

 Skupina 

trombolýzy 

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. 4. Základní charakteristika souboru. 
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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 

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

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

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

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

trombolyticky 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 graf. č. 4) 
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Graf  č. 4. NYHA klasifikace při pětiletém sledování.  

 

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

srovnání s trombolýzou 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 

s 58 % pacientůl ve skupině trombolýzy (OR 4.47; 95 % CI 2.79 - 7.18, p < 0.001). Výskyt 

klidové anginy pectoris udávali 3 pacienti ve skupině trombolýzy. (Viz graf č.5). 
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Graf č. 5. CCS klasifikace při pětiletém sledování. 

 

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).    

 

4. DISKUSE 

 

Intervenční terapie infarktu myokardu vykazuje nejen lepší výsledky při krátkodobém 

porovnání, ale také během dlouhodobého sledování.1,8,12,20-25 Vede k nižšímu výskytu 

reinfarktů, revaskularizací a nižší mortalitě při porovnání s trombolytickou terapií. 5,6,26-27  

Srovnáních dlouhodobého benefitu primární perkutánní koronární intervence a 

trombolýzy je méně a jejich výsledky nejsou zcela jednoznačné.1,20-25 

Jednou z největších randomizovaných studií porovnávající obě modality terapie byla 

studie DANAMI-2. Při tříletém sledování byla mortalita, výskyt reinfarktů a CMP nižší u 
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pacientů léčených invazivně, statistické významnosti však bylo dosaženo pouze ve výskytu 

reinfarktů.26 

Při kratším – dvouletém sledování byla intervenční terapie spojena se snížením 

mortality a reinfarktů u 395 pacientů léčených trombolýzou či intervenčně.27  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.28 

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.29,30 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.14   Nižší mortalita byla 

potvrzena i pětiletých kontrol pacientů ze studie  GUSTO I.15 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.31 

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 

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

v období prvních tří měsíců od randomizace.32  

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.33-35 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). 

5. 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. 
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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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