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Vo vede nie je až tak dôležité získať nové fakty, dôležitejšie je 

objaviť nové spôsoby premýšľania o nich

William Henry Bragg

Úmrtia v sanitke, preklad  

P-PKI 2016,2017, 

+

Zima 2016-2017

+

Iné →  prednáška 



3x  ČAS v  rámci  hocijakej  reperfúznej  liečby  STEMI 

(>>  čas   mortalita)

Čo  vieme  vo  svetle  EBC

1. ČAS! začiatok  symptómov  po  začatie  liečby     

(1.lekársky  kontakt)

2. ČAS! začiatok  symptómov  a  rekanalizácia IPA

3. ČAS! od  prijatia  pacienta  a  rekanalizácia

1  +  2  +  3  čo  najkratší  čas!

(Celkový  ischemický  čas  čo  najkratší)

„YOU  may delay,  but time will not“ (B.Franklin)

IPA=infarktu prislúchajúca artéria



STEMI - reperfúzia: „všetko v čase“ + ANT-th + špec. KPT   

Celkový  ischemický  čas  čo  najkratší

„YOU  may delay,  but time will not“ (B.Franklin)

<<< čas → ⇩ mortalita a morbidita

↕

 TIMI 3

↓ IMH

↓ MVO  – „no-reflow“

⇩

niešpec. a   špecifická KPT→↓↓ IRP

IMH:intramyokardiálna hemoragia +

MVO:mikrovaskulárna obštrukcia +

KPT:kardioprotekcia

IRP: ischemicko-reperfúzne poškodenie

ANT-th :antitrombotická liečba                                                       + Intramyocardial haemorrhage and microvascular obstruction after P-PCI. Barbou. Arch C-V Dis 2013

VH.



Prednemocničná trombolýza → koronarografia

+ ASA + Klop + enoxaparin a STEMI 

→ otvorenie  infarktovej  artérie  pred  PKI  zníži  

4-násobne  mortalitu / 1 mesiac

→  redukcia  reoklúzie ...   iné

→ 2b/3a  benefit pri  D-PCI  AIM – určité situácie

Coro: koronarografia



Liečba  STEMI:  cieľ  čo  najskôr  a  čo najviac  

chorých

 súboj  s  časom

 každých  10 minút  bez  reperfúz. liečby  vedie  k  ireverzibilnej 

strate  myokardu  s  negat.  dopadom

 každých  30 minút oneskorenia  D-PKI  ↑ 2x ročná  

mortalita  (10-15 min. ↑ 8% / † / rok)

 reperfúzia  po  4hod.  bez  zlepšenia  kontraktility  (iba

remodelácia)

 dostupnosť  všetkých  reperfúznych  modalít  (techník)

 liečba  STEMI  je  umenie (nie iba „lytik“ alebo „balonikár“)



D         e Luca et al. Am J Cardiol 2005



Studenčan, Hricák, Kovář a spol.  Cardiol Lett  2013



Prednemocničná  reperfúzna  liečba  akútneho  infarktu  

myokardu- STEMI

Reperfúzna  liečby  začína  skorým  poznaním  (dg.)  AKS-STEMI

 Skorá  liečba  v  „golden  hour“.

farmakoinvazívna      mechanická

cieľ

„Abort  akútneho  infarktu“

(25%  ak  th. 1h,  17% v 1-2h)



Taker mod,  JACC  2004



Liečba  STEMI: ako a kam? (čas)
20minút      ??    2 hodiny   



 Meta-analýza 

(6  štúdií) (Morrison,  JAMA  2000)

 Register  „USIC“ (Danchin,  Circ. 2004)

 „CAPTIM“ (Bonnefoy,  Lancet  2002,  

Steg, Circ. 2003, EHJ 2009)

 ER-TIMI 19 (Morrow,  JACC  2002)

 ASSENT-3  plus (Wallentin,  Circ. 2003)

Prednemocničná  reperfúzna  liečba  STEMI

 ADMIRAL  (Montalescot,  NEJM 2001)

 CADILLAC  (Tcheng,  Circ. 2003)

 REOPRO – BRIDGING  (Gyöngyösi,  EHJ  2004),  TITAN (Gibson 2005)

FARMAKOINVAZÍVNY postup: št. WEST, CARESS-in-AMI, TRANSFER-MI, NORDIC-STEMI ai iné:

ale v kontexte – nemocnica - transfer ku koronarogr vs konzervatívny postup nie ako STREAM.

Časový  zisk

• vzniku  IM

• mortality

• komplikácií

• prežívania a iné
„EBM“

Medicína  dôkazov 

Evidence-based 

coronary  care

+

+

+

+



Skorá rutinná PKI vs štandardná liečba – PKI

po fibrinolytickej liečbe STEMI

Halvorsen a Huber, Thromb Haemost. 2011Bez STREAM štúdie F-I postup



CAPTIM: EHJ 2009

Pacienti  randomizovaní  ≤ 2 hod

PNT+coro±PKI: 5,8% mortalita /5rokov vs  P-PKI 11,1% mortalita/5rokov HR 0,50,  p<0.04

> 2 hod : PNT+coro vs P-PI/5r :14,5% vs 14,4%

Prednemocnična fibrinolýza + koronarografia vs P-PKI:  5ročné výsledky



CAPTIM - štúdia  :  nové  poznatky

Úmrtie / 30d. Prednemoc. T-lýza vs PrPTCA 

 3,8%  4,3 

Úmrtie / 30d. ak  
liečba  do  2 hod. 

2,2%  5,7% 

 

 
  lepšie  ako   DANAMI II (6%) 
                     C Port 
                     Prague II (7,3% / 6%) 
              (nemoc. T-lýza  vs  PrPTCA) 

Kardiog. šok  ak  
liečba  do  2 hod. 

0%  1,3% 

Kombinované  
kritérium  a  úmrtie / 
30d. u diabetikov 

21,7%  5,8% 

Liečba  2-6h.  
mortalita 

5,9%  4,4% 

Liečba  > 6h. 
mortalita 

5,7%  0% 
 

 



Reperfúzna  liečba  STEMI (2010, 2011)

Francúzsko – Stent for Life

r. 2010            r. 2011

Fibrinolýza→koronarogr          22 % 18,5 %

(prednemocničná)

Primárna PCI 64 % 72 %

FAST-MI                             64 %

Bez reperfúzie                        14 %                   9,5 % !!

Spolu reperfúzia                      86 %                90,5 %

Mortalita / 30dní 4 %

Gilard M, Goldstein P.   SFC+SFMU, 2012



Stratégie pre zlepšenie farmakologickej reperfúzie

Zdokonalená protidoštičková 

prídavná terapia

i.v. glycoproteinové IIb/IIIa iinhibítory

Klopidogrel,Prasugrel,Tikagrelor

Zdokonalené fibrinolytické 

látky

↑ prínos (tenecteplaza, 

reteplaza)

↓ riziko závažného krvácania 

(tenecteplaza)

Zdokonalená 

protitrombínová prídavná 

terapia

Priamy inhibítor trombínu 

(hirudin, bivalirudin)

LMWH (enox)-Fondapar



Prehospital fibrinolysis with dual antiplatelet therapy in STEMI: 

the prehospital CLARITY-TIMI 28 substudy

významné zníženie rekurentných ischemických príhod

významné zníženie potreby urgent. intervencie

bez zvýšenia krvácania

Záver:

Predhospitalizačná fibrinolýza F- špec.lytikami + AA-th:

skrátenie ischemického času a rýchlejšia reperfúzia  s významným 

prínosom pridaného klopidogrelu k ASA a NMH - enoxaparin /NFH –heparinu.

Verheugt , Montalescot, Sabatine et al.

J Thromb  Thrombolysis  2007



La Lettre du Cardiologue
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Adj. OR (2010 vs 1995)

0,47

IC95 : 0,32-0,70

Adj. OR (2010 vs 1995)

0,29

IC95 : 0,11-0,76

Adj. OR (2010 vs 1995)

0,29

IC95 : 0,15-0,58

Znižovanie mortality STEMI a reperfúzne modality spolu s 

modernou antitrombotickou liečbou (ASA+Klop+ enoxaparin)

Prednemocničná T-lýza (PHT) fibrinšpec.- tenektepláza

FAST-MI (STEMI) - Výsledky
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Register SLOVAKS 2008 vs 2007

Fibrinolytická liečba (Trombolýza)  STEMI

Pozitívne provokatívne výsledky – výrazný pokles hospit. letality 

pts so STEMI liečených trombolýzou

11 % (r. 2007) vz. 6 % (r.  2008) napriek poklesu T-lýzy

• vplyv - implementácia viacerých EBM opatrení do praxe            

(od r.2005 v SR)  a  DAA-liečba už prednemocnične

• možný a reálny ďalší pokles letality minimálne na úroveň D-PCI 

ak  PNT + koronarografia + p.p. PCI

Farmakoinvazívny postup (Hricák V. Cardiol 2005, 2008, 2013 ) 

(Studenčan et al. Cardiol 2008, 2009, 2013)



STEMI:

Ktorú reperfúznu 

modalitu  voliť a 

kedy ?

EBM +  umenie



La Lettre du Cardiologue

Odporúčania EKS pre STEMI 2012

Časové intervaly Cieľ

Od prvého lekárskeho kontaktu (1LK) a diagnostické ekg < 10 min

Od 1LK ku trombolýze < 30 min

Od 1LK k primárnej angioplatike  v centrách kde robia P-PKI < 60 min

Od 1LK k primárnej PKI

< 90 min

(< 60 min u pacientov do 2 hodín

prezentácie STEMI a s veľkou zónou 

myokardiálneho ohrozenia (rozsiahlý IM) 

a pri nízkom riziku krvácania

Akceptované časové zdržanie pre výber P-

PKI oproti podaniu trombolýzy-

farmakoinvazívneho postupu

< 120 min

(< 90 min u pacientov do 2 hodín

prezentácie STEMI a s veľkou zónou 

myokardiálneho ohrozenia (rozsiahlý IM) 

a pri nízkom riziku krvácania

Koronarografia po úspešnej trombolýze 3-24 h

Maximálne časové intervaly – časové straty na základe odporúčania EKS 2012



Skorý farmakoinvazívny postup = prednemocničná fibrinolýza +  
moderná antitrombotická liečba(3kombinácia) + koronarografia  ± P-PKI

STREAM

„Strategic Reperfusion Early after Myocardial Infarction“

Pozadie problému

Nie je EBM či prednemocničná fibrinolýza - trombolýza (PNT)+ ASA + Klop (Pras)+ enoxaparin so 
včasnou koronarografiou je klinicky rovnocenná s P-PKI v skorej fáze (<3 hod)  STEMI.  

Metodika

1892 pts  v 15 štátov (Fr.751p) v prvých 3 hodinách STEMI, ktorí nemohli dostať P-PKI 
do 1 hodiny od 1.LK (ekg) boli randomizovaní:

• P-PKI - (ASA+Klop(600mg) (Pras) + Enox/Hep)

• PNT – bolus TNK (po 20% zaradených pts, zmena: ≥75rok → ½ dávka TNK) +  

ASA+Klop+ Enox – pred transportom do PKI centra

Emergentná PKI – ak PNT neúspešná

Štandardná koronarorgrafia   6-24 hodín a podľa potreby PKI (CABG) 



Skorý farmakoinvazívny postup - prednemocničná fibrinolýza + moderná 

antitrombotická liečba (3kombinácia)  + koronarografia  ± P-PKI

STREAM

„Strategic Reperfusion Early after Myocardial Infarction“ 

Primárny endpoint  (PE)

Kombinovaný ukazovateľ: 

smrť, kardiogénny šok, kongestívne srdcové zlyhávanie, reinfarkt / 30dní .....(1 rok a 5 rokov)

Výsledky

PE:   Farmakoinvazívná reperfúzia   vs    P-PKI     

12,4%       vs    14,3% p=0.21

Emergentná koronarografia:  36,3% s F-I skupiny

Štandardná  koronarografia :  v priemere 17hodín od PNT=64% pts-reperfúzia

Intrakraniálne krvácanie :       1%      vs     0,2%     p=0.04

Intrakraniálne krvácanie

pri ½ dávke TNK ak ≥75r. 0,5%   vs   0,3%    p=0,45

Nie intrakraniálne krvácania:          rovnocenné  (aj transfúzie) vh



F. Van de Werf, ACC 2013

PRIMÁRNY CIEĽ =ENDPOINT

TNK 12.4%

PPCI 14.3%

TNK vs PPCI

Relative Risk 0.86, 95%CI (0.68-1.09)

p=0.24

Výsledky-
Prežívanie

po 1 roku:

P-PKI:94,1%

Farmako-
Invazívny 
postup: 
93,3%

P=0,494
Sinnaeve et al.

Circulation 2014

5-ročné výsledky?
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Skorý farmakoinvazívny postup:  prednemocničná fibrinolýza + moderná  

antitrombotická liečba (3) + koronarografia  ± P-PKI

STREAM

„Strategic Reperfusion Early after Myocardial Infarction“

I. Záver – pozitívna štúdia celkovo a aj pre podskupiny včítane ≥75r, pre STEMI-infer.,...

1. PNT (75%pts) s modernou antitrombotickou liečbou a včasnou koronaraografiou 
je efektívna reperfúzna liečba STEMI u pacientov ktorí sa prezentujú skoro 
od začiatku bolesti (do 3hod) a u ktorých nemôže byť uskutočnená 
reperfúzna liečba STEMI pomocou P-PKI do 1 hodiny od prvého lekárskeho 
kontaktu. 

2. PNT je spojená s vyšším výskytom IKK oproti P-PKI

3. Po úprave dávky – ½ dávka TNK (podľa váhy) u pacientov ≥ 75 rokov IKK 
PNT vs PKI rovnocenné (80% pacientov)

4. Rýchle mechanické obnovenie koronárneho prietoku s P-PKI ostáva 
reperfúznou modalitou 1. voľby, F-I postup je alternatíva vo včasnej fáze 
STEMI ak P-PKI nemôže byť urobená do 1 hod. skúseným lekárom      



Skorý farmakoinvazívny postup - prednemocničná fibrinolýza 

+ koronarografia  ± P-PKI

STREAM

„Strategic Reperfusion Early after Myocardial Infarction“

II. Záver

5.  STREAM je farmakoinvazívna stratégia (nie PKI facilitovaná) a nie je 
náhrada P-PKI, ak tá sa dá urobiť v čase a štandardne podľa odporúčaní EKS 2012

6.  Reperfúzia vo viac ako 64% pts s následnou koronarografiou  o  6 - 24hod

7.  5+6 → zvyšuje záchranu myokardu a „šetrí spánok intervenčného 

kardiológa“ máme 30.dňové (r.2013),1-ročné (r.2014) priaznivé  výsledky 5.rok. očakávame 

8.  Rozdiel  ASSENT- 4 - PKI  vs  STREAM (S)

• Kvalitnejšia antikoagulačná a protidoštičková liečba v S

• PKI robená nie hneď, ale o 6-24hod po úspešnej fibrinolýze

9. Rozdiel STREAM vs TRANSFER-MI, NORDI-STEMI a iné št.

• kontex- nemocnica-transfer ku koronarogr vs konzervatívny postup nie ako STREAM.



Fibrinolýza pri STEMI

Môj názor

STREM  potvrdzuje → absolútna KI: vek  75 ≥,   preto na základe upraveného protokolu STREAM 

ak T-lýza u týchto pts  dať  50% dávku TNK 

Liek voľby P-PKI



Fibrinolýza pri STEMI

Odporúčania SKS a Spol.urg med 

Cardiol Lett  2013

Aký je súčasný stav → tenektepláza nie je ? Kto je za to zodpovedný? Výsledky 30-d a 2 roky 

nie sú zďaleká optimálne v SR – letalita, časové okná –geografické oblasti + iné ?  (SLOVAKS)

Prečo sme tak dopadli??

„Vinníci“ budú asi  jednotlivci resp. určitá skupina, ale pozor zodpovední sme všetci ! 



Kovář,  Studenčan, Hricák et al.  Cardiol Lett  2014

Krátkodobá prognóza pacientov vo vzťahu k časovému intervalu „EKG-PKI“

pri STEMI

Exitus letalis  (p=0,026)

EKG-PKI ≤ 120min: 3,9 % (230 pts) 

EKG-PKI ≥ 120min:   10 % (110 pts)

Kardiálna dekompenzácia (p=0,001)

EKG-PK I≤120min: 21,3 %

EKG-PKI ≥120min: 39,1 %

Šaffová  et al. Cardiol Lett 2016



Cardiol. 2005

Reperfúzna fibrinolytická liečba akútneho infarktu 

myokardu – čo sme urobili za 2 roky (2005-2006):

• Fibrínšpecifické trombolytiká v praxi  „ nedostupné“

• Prednemocničná reperfúzna (trombolytická - TNK) liečba 

„neexistuje“

• Záver: Čo sa dá urobiť „zo dňa na deň“ - na Slovensku       

nestačia ani  dva roky...                       ( V.H. 2007  febr.)



STEMI  - liečba

Čo  je  potrebné  pre  Slovensko

 adaptácia  odporúčaní  pre  STEMI(ESC  2012, ACC/AHA 2014, SKS/SUMaMK 2013)

 nechápať  antagonisticky

- nemocničný  vs prednemocničný  manažment

- D-PCI  vs fibrinolýza - nemocničná

- prednemocničná

- kardiológ  vs RLP  vyškolený  lekár

 vylepšiť  štandardnú  pred a nemocničnú  reperfúziu pomocou TNK  

(ak  sa  nedá  D-PCI)

 celospoločenská  a  multidisciplinárna  aktivita

 rozvíjať  stratégiu  PNT  (s TNK = bolusová tenektepláza)

 iné...



Reperfúzna liečba STEMI  2017

Ak  sa nemôže 

urobiť v čase 
(neprimerané časové 

straty najmä < 3hod 

STEMI) liečba 1.voľby 

P-PKI z 

akéhokoľvek 

dôvodu 

je indikovaný 

farmakoinvazívny 

postup plná dávka TNK 

+ ASA + Klop + Enox a 

preklad do PKI centra

Vek ≥ 75 r.  ½ d. TNK –

definitívny nový postup?

vice versa



STEMI: P- PKI vz. farmakoinvazívny postup

Inými slovami...

„Výnimočným pravidlom, ktoré by spravidla

potvrdzovalo výnimku, by mala byť výnimka, ktorá

spravidla potvrdzuje samotné pravidlo“.

MUDr. Max Kašparu ( Inými slovami)



ASSENT – 4  PCI (Lancet  2006)

Záver

1.  „Time delay“  (min.)

TNK  153

TNK – Balón  104

PKI  256

2.  TIMI  3:  TNK  46%

pred  PKI:  PCI  15%

3.  Periprocedurálne ischemické  

príhody:  TNK  10,3%,  PCI  3 %

4.  Závažné  krvácanie:  NS

5.  Ak  TNK  podaná  v  

rámci  prednemocničnej  

trombolýzy  (PNT):

mortalita  : PNT   3,1%

PKI     3,7%

Francia: 2% vz. 4,7%

6.  Nateraz  po  „full TNK“  nie  následná  

PKI iba „rescue“

inak najskôr o 3 hod (3-24h) + AA-th



STEMI - fibrinolýza: antikoagulačná liečba   (EKS 2012, Eur Heart J 2012)



__________________________________________Dávkovanie fibrinolytickej liečby a prídavnej antitrombotickej liečby

Sprievodné podávanie heparínu:

Nízkomolekulový heparín - enoxaparín:

Vek > 75 rokov: enoxaparín 30 mg i.v. bolus a následne  o 15 min. 
1 mg/kg s.c. (subkutánne) každých 12 hodín,

maximálne 7 dní - prvé dve dávky s.c. enoxaparínu nemajú presiahnuť 
celkovú dávku 100 mg, 

Vek > 75 rokov: enoxaparín bez bolusovej dávky, 0,75 mg/kg s.c. 
každých 12 hodín,

Pacienti s CrCl < 30 ml/min: enoxaparín 1 mg/kg/24 hod. s.c.

Enoxaparín u pacientov so zvýšeným rizikom krvácavých komplikácií 
a so závažným renálnym postihnutím: veľmi vhodná kontrola 
antiXa faktora v sére alebo dať prednosť štandardnému heparínu.


