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Souhrn: 

Při léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM) je velmi 

důležitým prognostickým faktorem doba od vzniku ischemie myokardu do 

dosažení reperfůze. Nejkratších zdržení je dosahováno v zemích s dobře 

fungující sítí zdravotní péče.  

Dalším velmi důležitým faktorem je forma použité reperfůzní terapie. 

Mezi jednotlivými evropskými zeměmi existuje značný rozdíl ve využití 

reperfůzní strategie při léčbě AIM. V zemích, ve kterých je primární perkutánní 

koronární intervence (PCI) dominantní reperfůzní strategií, je signifikantně 

vyšší celkový počet reperfundovaných pacientů s AIM. Navíc snížení mortality 

spojené s primární PCI je v reálné praxi vyšší, než je uváděno v 

randomizovaných klinických studiích. 

Cílem této práce bylo zmapovat systém zdravotní péče o pacienty s AIM 

v pěti evropských zemích a vypracovat návod pro optimální kooperaci všech 

složek zdravotnického systému, které se podílí na této péči a tím zkrátit 

jednotlivá zdržení.   

Urgentní koronarografie a ev. PCI je běžně poskytována pacientům s AIM 

s elevacemi ST úseků. Při analýze souboru 6,602 pacientů s AIM bylo 

prokázáno, že pacienti s AIM s depresemi ST úseků (STDMI) představují stejně 

závažnou klinickou jednotku a více se přibližují stran léčebné strategie a 

výstupů k pacientům se STEMI než k pacientům bez změn ST úseků na 

vstupním EKG. Právě proto by v dnešní “post-trombolytické” éře měla být 

urgentní koronarografie s ev. následnou intervencí provedena u všech pacientů 

s akutním koronárním syndromem s pozitivním troponinem a změnami ST 

úseků na EKG – tzn. u pacientů s STDMI.  
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Summary: 

 When treating patients with acute myocardial infarction (AMI), a very 

important prognostic factor is a time from the occurrence of myocardial 

ischemia until achievement of reperfusion. The shortest delays are being 

achieved in countries with well-functioning health care network. 

 Another very important factor is the form of used reperfusion therapy. 

Between individual European countries there is a significant difference in using 

of reperfusion strategy in the treatment of AMI. In countries where the primary 

percutaneous coronary intervention (PCI) is a dominant reperfusion strategy, 

there is significantly higher total number of reperfused patients with AMI. In 

addition, a reduction in mortality related with primary PCI is in real practice 

higher than the randomized clinical trials report. 

 The aim of this work was to map the health care system for patients with 

AMI in five European countries and work out guidance for optimal cooperation 

of all segment of the health system that are involved in this care and thereby 

reduce individual delays. 

 Urgent coronary catheterization or possibly PCI is commonly provided to 

patients with AMI with ST segments elevation. When analyzing group of 6,602 

patients with AMI it has been proven that patients with AMI with ST segments 

depressions (STDM) represent a comparable serious clinical entity and are 

getting closer, concerning therapeutic strategy and outcomes, to patients with 

STEMI more than patients without changes of ST segments on the initial ECG. 

This is precisely why, in today’s „post-thrombolytic“ era, the emergent coronary 

catheterization with possibly subsequent intervention should be performed in all 

patients with acute coronary syndrome with positive troponin and changes of ST 

segments on ECG – it means patients with STDMI.                 
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1. ÚVOD 

Při léčbě pacientů s AIM je velmi důležitým prognostickým faktorem 

doba od vzniku ischemie myokardu do dosažení reperfůze a forma reperfůzní 

terapie.  

Cílem národních kardiologických společností je zkrátit jednotlivá 

zpoždění vznikající při léčbě pacientů s AIM. Toho lze dosáhnout vytvořením 

dobře fungující sítě všech složek zdravotního systému.   

V zemích, ve kterých je primární PCI dominantní strategií, je 

signifikantně vyšší celkový počet reperfundovaných pacientů a snížení mortality 

spojené s primární PCI je v reálné praxi vyšší, než je uváděno v 

randomizovaných klinických studiích.  

Primární PCI je považována za preferovanou reperfůzní metodu u 

pacientů s AIM s elevacemi. Stejně tak se stává časně invazivní strategie 

metodou volby při léčbě pacientů s NSTE-AKS.  

 

2. Cíl práce 

Tato dizertační práce se věnuje studiu léčby pacientů s AIM v éře 

perkutánní koronární intervence a to ve dvou fázích: 

1. Zmapování systému péče o pacienty s AIM v pěti evropských zemích, které 

byly vybrány jako vzorové pro jejich vysokou kvalitu. Cílem této studie bylo 

vypracovat návod na optimální fungování sítě všech složek zdravotnického 

systému, které se podílí na této péči, a to zejména pro země, které nedosahují 

cílů, které byly stanoveny v mezinárodním programu Stent For Life.  

2. Srovnání výstupů pacientů s AIM s depresemi a elevacemi ST úseků 

léčených emergentní perkutánní koronární intervencí. 
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3. Vlastní práce 

I. Průzkum léčby akutního infarktu myokardu v pěti vybraných 

evropských zemích 

 

Úvod 

Mezi jednotlivými evropskými zeměmi existuje značný rozdíl ve využití 

reperfůzní strategie při léčbě AIM. V některých zemích je standardně využívána 

primární PCI. Naopak v jiných zemích, zejména ve východní Evropě, převládá 

při léčbě pacientů s AIM trobmolytická léčba. 

K ověření skutečné situace při léčbě pacientů s AIM proběhl pod záštitou 

The European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions mezi 

lety 2007-2008 průzkum v 51 evropských národních kardiologických 

společnostech.  

Výsledkem tohoto průzkumu bylo zjištění, že v zemích, ve kterých je 

primární PCI dominantní reperfůzní strategií, je signifikantně vyšší celkový 

počet reperfundovaných pacientů s AIM. Ukázalo se, že snížení mortality 

spojené s primární PCI je v reálné praxi daleko vyšší než je uváděno v 

randomizovaných klinických studiích. Obecně tento průzkum poukazoval na to, 

že vyšší kvalita péče o pacienty s AIM je v zemích, které využívají primární PCI 

při léčbě většiny pacientů s AIM, tzn. v zemích severní, západní a centrální 

Evropy. (Widimsky P. et al., 2010)  

Ke zlepšení situace v některých evropských zemích byl zahájen projekt 

“Stent for Life”. Tento projekt má 3 cíle: 1. Zvýšit počet užití primární PCI tak, 

aby více než 70% pacientů bylo léčeno totou reperfůzní modalitou. 2. 

Dosáhnout počty primárních PCI více než 600 / milion obyvatel. 3. Zajistit 

dostupnost všech center poskytujících primární PCI 24 hodin denně, 7 dnů v 

týdnů, 365 dnů v roce. (Widimsky P. et al., 2009)  
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Metodika a cíl 

Tato práce popisuje každodenní praxi v pěti evropských zemích (České 

republice, Nizozemí, Švédsku, Dánsku a Rakousku). Výběr právě těchto pěti 

zemí byl ovlivněn jejich významným přispěním k ovlivnění léčby AIM formou 

pionýrských randomizovaných studií (NL, ČR, DK) a excelentně vedených 

registrů (SW, AT).  

 Zaměřuje se na organizační charakteristiky ve výše uvedených zemích, 

ve kterých je primární PCI široce implementována při léčbě pacientů s AIM. 

Důraz byl kladen na triage pacientů, přednemocniční management a organizaci 

spolupracujících nemocnic.  

Cílem bylo vytvoření manuskriptu, který by pomohl se zlepšením kvality 

péče v zemích s nedostatečnou implementací primární PCI. 

 

  Výsledky 

Praktické zkušenosti popsané ve výše uvedených pěti zemích jsou velmi 

podobné zkušenostem z jiných evropských zemí (Slovensko, Norsko, Polsko, 

Německo, Švýcarsko), ve kterých se primární PCI stala dominantním způsobem 

léčby pacientů s AIM. Na základě zkušeností z těchto zemí vyplývají níže 

uvedená doporučení: 

Veřejné informativní kampaně 

Ze zkušeností se ukazuje, že znalosti široké veřejnosti o AIM a o tom, že 

čas je při jeho léčbě klíčovým faktorem, znalost kontaktních telefoních čísel, 

forem léčby vč. primární PCI a základů kardiopulmonální resuscitace je 

nejdůležitější položkou v průběhu léčby pacientů s AIM. 

Zdravotnická záchranná služba 

Ukázalo se, že dobře trénovaná zdravotní sestra nebo paramedik může 

dosáhnout stejných výsledků jako lékař při triage a transportu pacientů s AIM. 

Všechny vozy musí být vybaveny pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, 

nezbytnou medikací a 12-svodovým EKG. Rozhodnutí o přenosech EKG do 
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PCI centra musí být provedeno lokálně. V zemích, ve kterých je lékař přítomen 

ve vozu ZZS je přenos EKG zbytečný a navíc způsobuje časové zdržení. 

Vyhodnocování EKG v PCI centrech nesmí způsobit zdržení transportu pacienta 

s AIM. Pozemní převoz je téměř vždy rychlejší, letecký transport pacientů by 

měl zůstat vyhrazený pouze pro ostrovní obyvatele a horské nedostupné oblasti.  

Mezinemocniční sítě a infrastruktura 

K efektivnímu začlenění primární PCI je nutné zajistit úzkou spolupráci 

ZZS, lokálních nemonic bez možnosti poskytovat PCI a PCI centry. Jedno PCI 

centrum by mělo pokrýt potřeby zhruba pro populaci 0.5 milionu pacientů (0.3 – 

1 milion). Toto regionální rozložení přináší optimální zátěž pro PCI centrum. 

Pokud slouží PCI centrum pro oblasti s větším počtem pacientů, může docházet 

k jeho přetížení a snížení dostupnosti primární PCI pro pacienty. Spolupráce v 

daném regionu by měla být jasně řízená, včetně každoročních setkání vedoucích 

pracovníků s tvorbou specifických protokolů péče. Všechna PCI centra by měla 

poskytovat servis formou 24/7, v opačném případě by se neměla účastnit péče o 

pacienty s AKS. V lokálních nemocnicíh by měl být 24 hodin denně dostupný 

kardiolog, který by byl schopný poskytnout odpovídající péči pacientům s AIM. 

Transport a jednotlivá zpoždění 

Primární transport (první kontakt s pacientem cestou ZZS – katetrizační 

sál) by měl být vždy směřován přímo na katetrizační sál PCI centra, bez 

zastávky v nejbližší lokální nemocnici, na urgentním příjmu či koronární 

jednotce. To může být splněno v případě, že tým katetrizačního sálu je o 

příjezdu pacienta informován v dostatečném časovém předstihu. To znamená, že 

ihned po stanovení diagnózy je kontaktován sál intervenční kardiologie se 

sdělením odhadnutého času transportu. V případě dodržení těchto pravidel může 

být splněn časový limit 90-ti minut uvedený v doporučeních pro většinu 

pacientů. V případě, že je pacient nejdříve vyšetřen v lokální nemocnici, dochází 

obvykle ke zpoždění cca 30-60 min., při transportu pacienta na koronární 

jednotku a terpve následně na katetrizační sál vzniká zpoždění kolem 20-40 min. 
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Organizace a personál katetrizačních sálů 

V době mimo hlavní pracovní dobu (noční služby a víkendy) existuje 

velká variabilita v personálním obsazení katetrizačních sálů. Jako ekonomicky 

nejvýhodnější se jeví varianta, kdy lékař je doma a přijíždí na vyžádání do 30 

minut od hovoru. Druhým členem týmu je sestra, která je 24 hodin denně 

přítomná na intervenčním sále. Ev. další člen týmu je přivolán z jednotky 

koronární péče v případě potřeby. Podmínkou by měla být trvalá přítomnost 

sestry na katetrizačním sále. Ta po dobu transportu pacienta a do příjezdu 

intervenčního kardiologa připraví vše nutné k nekomplikovanému provedení 

primání PCI. 

Finanční aspekty 

Proplácení zdravotní péče pojišťovnami není většinou problém v zemích, 

které využívají DRG systém. V těchto zemích jsou nemocnice tím pádem 

motivovány provádět primární PCI u všech pacientů s AIM. Také v zemích, ve 

kterých je zdravotnictví financováno vládou a kde lékaři přesvědčili politiky o 

přínosech primární PCI, byl systém úspěšně implementován (Švédsko). Odměna 

týmu katetrizačního sálu za práci přes čas musí být stanovena lokálně tak, aby 

byl každý člen týmu pro tuto práci motivován.  

Koronarografie po provedené trombolýze 

Trombolýza zůstává alternativní reperfůzní terapií  v regionech s dlouhou 

dobou transportu k provedení PCI. U těchto pacientů by podávaná trombolýza 

měla být zahájena v před-nemocniční fázi. Nicméně i tito pacienti by měli být 

transportování do PCI center pro případ, že by trombolytická terapie byla 

neúspěšná. V opačném případě k provedení následné koronarografie do 24 

hodin.  
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Vysocerizikový NSTE-AKS 

Doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu pacientů s 

NSTE-AKS indikují provedení emergentní koronarografie následované ev. 

intervencí v případě NSTE-AKS s rekurentní či refrakterní anginou pektoris, 

pacientům s NSTE-AKS a srdečním selháním či závažnou arytmií. Tito pacienti 

by měli být transportováni do PCI centra stejnou logistikou jako STEMI. 

Politická podpora 

K úspěšné implementaci programu primární PCI při léčbě AIM je nutná 

velmi úzká spolupráce mezi národními kardiologickými společnostmi, vládou 

zastoupenou ministerstvem financí, organizacemi financujícími zdravotní péči 

(zdravotní pojišťovny, veřejné zdravotní fondy), ZZS a nemocnicemi. Vytvoření  

“Národního kardiologického programu” či jinak nazvaného dokumentu 

popisujícího potřeby, požadavky a doporučení na národní úrovni může 

poskytnout podporu při rozvíjení PCI programu.  

Regitry, kontrola kvality péče 

Velmi důležitým prostředkem k monitorování incidence, léčby a jejich 

výsledků jsou registry AKS. Výstupy z těchto dat přispívají k dalšímu 

zlepšování péče a současně slouží ke kontrole její kvality.  

 

Závěr:  

Ukázalo se, že léčit velkou většinu pacientů se STEMI formou primární 

PCI lze v mnoha evropských zemích, které mají různý hrubý domácí produkt a 

různý systémem zdravotní péče.  Zkušenosti z Vídně poukazují na to, že pokud 

existuje vůle a snaha o začlenění primární PCI jako metody číslo jedna při léčbě 

pacientů s AIM, lze změn dosáhnout v průběhu méně než dvou let.  
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II. Srovnání výstupu u pacientů s akutním infarktem myokardu s 

depresemi a elevacemi ST úseků léčených emergentní PCI: data z 

multicentrického registru. 

 

Úvod 

 Akutní infarkt myokardu s elevacemi a depresemi ST úseků mají 

společnou patogenezu: ruptura vulnerabilního plátu následovaná tvorbou 

intraluminálního trombu. 

Primární PCI je považována za preferovanou reperfůzní metodu u 

pacientů s AIM s elevacemi. Stejně tak se stává časně invazivní strategie 

metodou volby při léčbě pacientů s NSTE-AKS. Největší benefit z časně 

invazivní léčby mají pacienti s elevací markerů myokardiální nekrózy a se 

změnami ST úseků, což jsou pacienti s STDMI. (Boden W.E et al., 2003, Popma 

J.J. et al., 2001, Choudhry N.K. et al., 2005) 

 

Cíl 

Cílem této studie bylo analyzovat velkou skupinu pacientů s AIM, kteří 

mají rozdílné vstupní EKG s následným porovnáním jejich základních a 

angiografických charakteristik, zhodnotit nemocniční management a nemocniční 

mortalitu. Dále byla testována hypotéza, zda užítí primární PCI u pacientů s 

STDMI povede ke zlepšení jejich prognózy. 

 

Metodika 

 

Do tohoto retrospektivního, multicentrického registru bylo zařazeno 6,602 

konsekutivních pacientů přijatých do 5 spolupracujících center. Všichni 

pacienti zařazení do registru podstoupili časnou koronarografii. Všichni pacienti 

byli starší 18-ti let.  
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Na základě vstupních EKG byli pacienti zařazeni do jedné z pěti skupin: 

AIM s elevacemi ST (n = 3,446, 52.2%), AIM s depresemi ST(STDMI), (n = 

907, 13.7%), AIM s LBBB (n = 241, 3.7%), AIM s RBBB (n = 338, 5.1%), 

AIM s jiným vstupním EKG (n = 1,670, 25.3%).  

Mezi základní charakteristiky, které byly zaznamenávany a které byly 

následně analyzovány patřil: věk, pohlaví, anamnéza diabetu mellitu, 

předchozího infarktu myokardu, Killipova klasifikace srdečního selhání při 

přijetí, typ vstupního EKG (včetně informace o stáří raménkové blokády). 

Všechny koronární angiografie byly analyzovány s ohledem na  počet 

nemocných tepen, infarktových tepen, průtoku infarktovou tepnou dle 

Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) klasifikace před a po PCI, 

ejekční frakce, revaskularizační strategie, nemocniční mortalita. 

 

Výsledky 

 

Základní charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulace č. 1. 

   

 STEMI  STDMI  Hodnota p 

Věk v letech ± SD 64.5±12.4 69.5±10.7 <0,001 

         < 75let (%) 74.5 63.6 <0,001 

Ženské pohlaví (%) 31.3 34.6 0.055 

Předchozí infarkt myokardu (%)  13.8 29.3 <0.001 

Diabetes mellitus (%) 24.1 36.8 <0.001 

Killipova třída > I (%) 27.4 29.5 <0.001 

Killipova třída IV (%) 6.7 4.4 <0.001 

Tabulka č. 2: Základní charakteristika souboru.  
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Pacienti se STEMI měli méně pokročilý stupeň koronární aterosklerózy. 

Nemoc tří a dvou tepen byla častější ve skupině STDMI (73% vs. 58.2%, p ˂ 

0.001). Stejně tak byla častější v této skupině nemoc kmene levé věnčité tepny. 

Ramus cirkumflexus levé věnčité tepny byl nejčastější infarktovou tepnou ve 

skupině STDMI. Téměř jedna třetina pacientů ve skupině STDMI měla před PCI 

průtok TIMI 0. Kompletní uzávěr infarktové tepny byl častější ve skupině 

STEMI. 

Při užití logistické regresní analýzy byl jako nezávislý rizikový faktor pro 

mortalitu určen věk (OR 1.03, 95% CI: 1.05 – 1.049, p ˂ 0.001). S každým 

rokem stoupalo riziko 1.03-krát. Stejně tak byla Killipova třída ˃ I shledána jako 

silný prediktor mortality (OR 2.54, 95% CI: 1.754 – 3.685, p ˂ 0.001). Nižší 

riziko úmrtí bylo spojeno s vyšší ejekční frakcí (OR 0.982, 95% CI: 0.967 – 

0.997, p ˂ 0.024).  

Nejrizikovější skupinu představovali pacienti, kteří měli na vstupních 

EKG raménkovou blokádu (levého nebo pravého raménka ± levého 

předního/zadního hemibloku). Mortalita těchto pacientů byla více než 

dvojnásobná při srovnáním se skupinou STDMI (RR 2.03, 95% CI: 1.46 – 2.83, 

p ˂ 0.001) nebo STEMI (RR 2.36, 95% CI: 1.83 – 3.04, p ˂ 0.001).    

 

 Pacienti v poslední skupině, kteří měli jiný typ EKG (bez změn úseku ST 

a bez raménkové blokády) představovali nejméně rizikovou skupinu. Srdeční 

selhání u těchto pacientů bylo vzácné, nemocniční mortalita činila 2.9%. 
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Obrázek č. 1: Sloupcový graf zobrazující typ revaskularizační terapie použitý u 

pacientů se STEMI a STDMI. Hodnoty jsou uvedeny v procentech, p ˂ 0.001. 

CABG: aortokoronární bypass. 

 

I přes vyšší ejekční frakci před dimisí ve skupině STDMI, nebyl mezi 

skupinami nalezen významný rozdíl v nemocniční mortalitě (STEMI 5.4% vs. 

STDMI 6.3, p = 0.330). Stejně tak nebyl nalezen rozdíl v mortalitě mezi STEMI 

a STDMI pacienty, kteří byli léčeni emergentní PCI (5.3% vs. 6.78%, p = 

0.274). Naopak, mezi pacienty s STDMI léčenými konzervativně nebo PCI byl 

velký rozdíl v nemocniční mortalitě (PCI 6.78% vs. bez revaskularizace 13.19%, 

p = 0.032).  
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Diskuze:   

 

Současná doporučení léčby AIM jsou založena na charakteru vstupní 

EKG křivky. Na druhou stranu, EKG změny mohou být ovlivněny raménkovou 

blokádou, změnami po předchozím infarktku, kardiostimulací, jontovými 

změnami a jinými vlivy. Stejně tak může finální podobu EKG ovlivnit druh 

infarktové tepny a lokalizace cévního uzávěru. Například akutní uzávěr ramus 

circumflexus levé věnčité tepny nemusí způsobit elevace ST úseků. Naopak 

často jsou přítomny pouze ST deprese – tzv. skrytý STEMI. 

V našem registru byla nejčastější infarktovou tepnou ve skupině STDMI 

právě ramus circumflexus. Navíc, téměř jedna třetina pacientů ve skupině 

STDMI měla před PCI průtok TIMI 0. Právě pacienti s AIM v tomto povodí 

jsou velmi často pod-diagnostikovani a podstupují koronární angiografii velmi 

pozdě nebo vůbec. Na základě těchto skutečností se zvyšuje snaha najít 

podobnosti a rozdílnosti mezi STEMI a STDMI ohledně jejich rizikových 

faktorů, prognozy, mortality a vhodné revaskularizační terapie.  

Stejně jako v našem registru byly i v již dříve publikovaných pracích 

základní charakteristiky pacientů mezi oběma zkoumanými skupinami zcela 

rozdílné. Pacienti se STEMI byli mladší, měli méně často předchozí AIM a/nebo 

diabetes mellitus. Stejně tak byl vyšší výskyt kardiogenního šoku u pacientů se 

STEMI. 

 Rosengren et al. (Rosengren A. et al., 2005) zkoumal, zda mají různé 

rizikové faktory souvislost se vznikem AKS s elevacemi či bez elevací ST 

úseků. Výsledkem jeho pozorování uskutečněném na více než 10,000 pacientech 

bylo, že různé rizikové faktory jsou odpovědné za vznik různých typů AKS. 

Kouření souviselo častěji se vznikem STEMI, zatím co obezita a vysoký krevní 

tlak byl častější u pacientů s AIM bez elevací ST ůseků. 

 Výsledky našeho registru potvrzují data z registru Opera. (Montalescot G. 

et al., 2007) Hlavním pozorovaným parametrem v národním registru Opera bylo 
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zjistit nemocniční management a kardiovaskulární výsledky za jeden rok od 

AKS. Autoři popisují, že STEMI a NSTEMI mají srovnatelnou nemocniční 

(4.6% vs. 4.3%) a dlouhodobou (9% vs. 11.6%) mortalitu. 

Cox et al. (Cox D.A. et al., 2006) prokázal ve studii The Comparative 

early and late outcomes after primary PCI in ST-segment elevation and non-ST-

segment elevation acute myocardial infarction from the CADILAC trial, že 

pacienti s NSTEMI měli tendenci k nižší mortalitě než STEMI (0.4% vs. 2.2%, 

p = 0.06). Stejně tak roční mortalita byla mezi STEMI a NSTEMI srovnatelná 

(3.4% vs. 4.4%, p = 0.43). V práci Savanitta et al. (Savonitto S. et al., 1999) 

nebyl nalezen významný rozdíl  ve třicetidenní mortalitě mezi STEMI a STDMI 

(5.1% vs. 5.1%).   

 Granger et al. (Granger C.B. et al., 2003) vyvinul jednoduchý model ke 

zhodnocení rizika nemocniční mortality u pacientů s AKS. Killipova třída byla 

nejsilnějším prediktorem, který dvojnásobně zvyšoval riziko úmrtí s každým 

vzestupem Killipovy třídy o jeden stupeň. Velmi podobnou sílu měl i věk, kdy 

každé zvýšení věku o deset let zvyšovalo riziko 1.7-krát. Ke stejným závěrům 

jsme došli i při analýze našeho souboru. 

 Při léčbě pacientů s AKS hraje velmi důležitou roli čas. Chan at al. (Chan 

M.Y. et al., 2009) zkoumal u pacientů se STEMI a NSTEMI vliv načasování 

revaskularizace na mortalitu. Při srovnání pozdní či žádné revaskularizace s 

časnou, došlo při užití časné revaskularizace ke stejnému snížení dlouhodobé 

mortality u STEMI jako u NSTEMI (p = 0.22).   

 Srovnáním časné a pozdní intervence u pacientů s NSTE-AKS se 

zabývala studie TIMACS. (Mehta S.R. et. al., 2009) Časná intervence vedla ke 

snížení kombinovaného parametru úmrtí/infarkt myokardu/refrakterní ischemie 

a byla superiorní u velmi rizikových faktorů.  

Naše studie ukazuje pozitivní vývoj v implementaci invazivní terapie při 

léčbě AIM. Revaskularizační terapie byla poskytnuta 89.1% pacientů se STEMI 

a 69.8% s NSTEMI. Reperfůze formou emergentní PCI byla využita u 88.1% 
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STEMI a 61.8% NSTEMI. Naproti tomu v registru GRACE, uskutečněném 

mezi roky 1999 – 2000 byla primární PCI relativně raritní metodou reperfůze u 

pacientů se STEMI. Trombolýza byla použita u více než 75% reperfundovaných 

pacientů, navíc reperfůze byla poskytnuta pouze 62% pacientů se STEMI. 

Nemocniční mortalita činila u STEMI 7% a u NSTEMI 6% (p = 0.0459).  

Zvyšující a pozitivní trend při léčbě pacientů s AIM metodou primání PCI 

by měl být u STEMI minimálně zachován, u NSTE-AKS by měla být vyvinuta 

snaha o jeho dramatické zvýšení. 

 

Závěr 

 Výsledky naší studie prokazují, že AIM s depresemi ST úseků představuje 

stejně závažnou klinickou jednotku jako AIM s elevacemi ST úseků. Pacienti s 

STDMI v naší studii měli srovnatelnou nemocniční mortalitu a více se 

přibližovali stran léčebné strategie a výstupů k pacientům se STEMI než k 

pacientům bez změn ST úseků na vstupním EKG. Pacienti s STDMI léčení PCI 

měli významně nižší mortalitu při srovnání s pacienty s STDMI léčenými 

konzervativně. Právě proto by v dnešní “post-trombolytické” éře měla být časná 

koronarografie s ev. následnou intervencí zvážena pro všechny vysoce rizikové 

pacienty ze skupiny NSTE-AKS s pozitivním troponinem a změnami ST úseků 

na EKG – tzn. pro pacienty s STDMI.  
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