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Background: The early treatment efficacy of patients with
acute myocardial infarction (AMI) with thrombolysis, antiplatelet drugs, betablockers and ACE inhibitors has been
well documented in randomized mega trials. However, little
is known about the fact to what extend the results of these
mega trials have influenced the treatment practices. Moreover, in the view of a complete lack of data on management of
patients with AMI in Slovak Republic a project of the Ministry of Health Audit of diagnostic and therapeutic management in patients with acute coronary syndromes (AUDIT)
has been conducted.
Objectives: To obtain preliminary information on the present
state of pharmacotherapy of patients with AMI in Slovak
Republic during the early hospitalization phase (EHP) from
the Pilot Study (PS) of the project AUDIT.
Methods: Pharmacotherapy of AMI during EHP was analysed in 336 patients (232 males and 104 females, mean age 65
12 years, age range 3093 years). Patients admitted with
diagnosis of the first or repeated AMI or with suspect AMI
were included. PS was done in prospective multicentric study
between November 1, 1996 and December 31, 1996. 23 hospitals from various parts of Slovakia participated in this study.
Data were compiled by means of questionaires and were processed by ACCES 97 and EXCEL 97.
Results: Antiplatelet therapy with acetylosalicylic acid (almost exclusively Anopyrin) received as much as 87,8 % of
patients with AMI during EHP. Thrombolytic therapy

Pozadie problému: Úèinnos vèasnej lieèby chorých s akútnym
infarktom myokardu (AIM) trombolytickou lieèbou (TLL), protidotièkovými liekmi, betablokátormi a inhibítormi ACE je
dobre dokázaná vo ve¾kých randomizovaných túdiách. Málo sa
vak vie o tom, ako sa výsledky týchto megatúdií akceptujú
a realizujú v benej praxi. Z týchto dôvodov a preto, e v SR
doteraz neboli dostupné iadne komplexné údaje o manamente
chorých s AIM, sa na Slovensku celoplone realizuje projekt
MZ SR Audit diagnostického a terapeutického postupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami (AUDIT).
Cie¾ a východiská sledovania: Cie¾om práce bolo na základe
analýzy údajov z Pilotnej túdie AUDIT získa predbené poznatky o aktuálnom stave farmakoterapie chorých s AIM vo
vèasnom období hospitalizácie (VOH) v SR, analyzova ich
a navrhnú prípadné monosti ïalieho zlepenia v súlade s odporúèanými, veobecne platnými postupmi.
Metódy: Analýzu farmakologickej lieèby AIM vo VOH sme vykonali v súbore 336 chorých (232 muov a 104 ien, priemerný
vek 65±12 rokov, rozsah 3093 rokov), zaradených do Pilotnej
túdie projektu Ministerstva zdravotníctva AUDIT. Ilo o chorých, ktorí boli do nemocnice prijatí s dg alebo podozrením na
prvý alebo opakovaný AIM. Pilotná túdia sa zrealizovala prospektívnym multicentrickým spôsobom v dobe od 1. novembra
do 31. decembra 1996. Zúèastnilo sa na nej 23 pracovísk z celého Slovenska. Údaje o farmakologickej lieèbe chorých s AIM
vo VOH sme získali pomocou dotazníkov, ktoré sa spracovali
v relaènej databáze ACCES 97 a v programe EXCEL 97.
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(TLT), almost exclusively with streptokinase, was performed
in 105, i.e. in 31.8 % of patients with AMI. TLT was performed in a statistically significantly smaller proportion of patients older than 65 years compared to patients 65 years of
≤ 0.01). Females were
age and younger (20.9 % vs 41.2 %, p≤
treated with TLT statistically significantly less frequently
≤ 0.05). The major cause for
than males (24.5 % vs 35.1 %, p≤
not performing the TLT was late arrival to hospital (in
32.1 % patients). Betablockers were administered to a total
of 42.9 % of patients during EHP. Betablockers received
only 3.6 % of patients intravenously (!) and only 39.3 % of
patients orally. Treatment with oral betablockers was performed in a statistically significantly smaller proportion of patients older than 65 years compared to patients 65 years of
≤ 0.01). Up to 49.1 %
age and younger (27.4 % vs 49.7 %, p≤
of patients in EHP were treated with ACE inhibitors, however, left ventricular ejection fraction <40 % warranting feasibility of this treatment was achieved only in 26.7 % of patients. Nitrates were administered to 62 % of patients in
EHP, of this number intravenously to 37.4 % of patients.
Calcium channel blockers were given only to 7.3 % of patients. Treatment with heparin was performed in 90.9 % of
patients. 14.3 % of patients received during EHP antiarrhythmics of class I and 2.7 % of patients of class III. MgSO4
was used in 26.4 % of patients in EHP.
Conclusions: The reported PS of AUDIT Project gives for the
first time information on the state of the pharmacotherapy
of patients with AMI in Slovak Republic. Some results are
relatively encouraging, however, others can not be a reason
for satisfaction. The fact, that in Slovakia, adequate number
of patients with AMI receive acetylosalicylic acid (Anopyrin)
and that Slovakia belongs to countries with the smallest proportion of patients with AMI treated with calcium channel
blockers and antiarrhythmics during EHP is encouraging.
On the other hand, the use of TLT and betablockers is dissatisfactory. Requirement to increase the proportion of thrombolysed patients with AMI and the necessity for substantially
more frequent use of betablockers, especially intravenous, in
EHP in these patients result from these findings. In Slovakia,
inadequately large proportion of patients with AMI is treated with ACE inhibitors, heparin, and partialy also nitrates
administered per os during EHP. This knowledge should lead
to reevaluation of our standpoint to the use of these drugs in
patients with AMI in EHP because it is very probable that
they are administered also in unjustified cases. (Tab. 6, Ref.
65.)
Key words: acute myocardial infarction, audit, pharmacotherapy.

Výsledky: Protidotièkovú lieèbu kyselinou acetylosalicylovou (takmer výluène anopyrín) dostalo vo VOH a 87,8 % chorých s AIM.
Trombolytická lieèba, takmer výluène streptokinázou, sa vykonala
u 105, tj. u 31,8 % chorých s AIM. TLL sa realizovala u tatisticky
významne menieho podielu chorých vo veku nad 65 rokov v porovnaní s chorými 65-roènými a mladími (20,9 % vs 41,2 %,
p≤0,01). Podiel ien lieèených TLL (24,5 %) bol tatisticky významne mení ako podiel muov (35,1 %, p≤0,05). Najèastejou príèinou nepodania TLL bol neskorý príchod u 32,1 % chorých. Lieèba betablokátormi sa vo VOH realizovala celkove u 42,9 %
chorých. Betablokátory i. v. dostalo iba 3,6 % (!) a p. o tie len
39,3 % chorých s AIM. Lieèba betablokátormi p.o. sa realizovala
u tatisticky významne menieho poètu chorých vo veku nad 65
rokov v porovnaní s chorými 65-roènými a mladími (27,4 % vs
49,7 %, p≤0,01). Inhibítormi ACE bolo vo VOH lieèených a
49,1 % chorých, prièom ejekèná frakcia (EF) ¾avej komory (¼K)
<40 %, ktorá oprávòuje túto lieèbu, sa zistila len u 26,7 % chorých. Nitrátmi bolo vo VOH AIM lieèených 62 % chorých, prièom i.v. nitráty dostávalo 37,4 % chorých. Blokátory kalciových
kanálov sa vo VOH podávali iba 7,3 % chorým. Lieèba heparínom sa realizovala u 90,9 % chorých. Antiarytmiká triedy I dostávalo 14,3 % chorých a triedy III 2,7 % chorých. MgSO4 sa vo
VOH pouilo u 26,4 % chorých s AIM.
Závery: Pilotná túdia AUDITU je vôbec prvou túdiou, ktorá
poskytuje informáciu o stave farmakoterapie chorých s AIM
v SR. Analýza údajov získaných v tejto túdii priniesla viaceré
poznatky, ktoré umoòujú vytvorenie si obrazu o farmakoterapii
AIM vo VOH v súèasnosti u nás. Niektoré výsledky sú relatívne
povzbudzujúce, iné vak nemôu by dôvodom ku spokojnosti.
K ve¾mi priaznivým zisteniam patrí najmä to, e kyselinu acetylosalicylovú (anopyrín) dostáva u nás vo VOH adekvátny poèet
chorých s AIM. Ve¾mi povzbudivé sú i výsledky týkajúce sa
lieèby blokátormi kalciových kanálov a antiarytmikami, pretoe
patríme ku krajinám s najniím podielom chorých s AIM lieèených vo VOH týmito liekmi. K výsledkom, s ktorými nemôeme by spokojní, patrí relatívne nízky podiel chorých s AIM lieèených u nás TLL a ve¾mi nízky poèet chorých, u ktorých sa vo
VOH realizuje lieèba betablokátormi, a to najmä formou i.v. podania. Z týchto zistení vyplýva potreba zvýenia podielu trombolyzovaných chorých s AIM a nevyhnutnos podstatne èastejieho podávania betablokátorov, najmä i.v., vo VOH týmto
chorým u nás. Inhibítormi ACE, heparínom a sèasti aj nitrátmi
p.o. je na u nás vo VOH v súèasnosti lieèený neprimerane vysoký podiel chorých s AIM. Tento poznatok by mal vies k prehodnoteniu naich stanovísk k pouitiu týchto liekov u chorých
s AIM vo VOH, pretoe je ve¾mi pravdepodobné, e sa u nás
podávajú aj v neodôvodnených prípadoch. (Tab. 6, lit. 65.)
K¾úèové slová: akútny infarkt myokardu, audit, farmakoterapia.

Manament akútneho infarktu myokardu (AIM) sa v ostatných rokoch podstatne zmenil. Na základe nových poznatkov, ktoré
sa získali intenzívnym túdiom patofyziologických mechanizmov
AIM, sa do praxe zaviedli nové ve¾mi úèinné lieèebné opatrenia,
ktoré znamenali zásadný zlom v lieèbe AIM. Popri trombolytickej lieèbe (TLL) sa identifikovali i ïalie ve¾mi úèinné podporné
lieèebné prostriedky, ako sú kyselina acetylosalicylová (KAS),
betablokátory a inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
(ACE), ktoré významným spôsobom prispeli k zlepeniu prognózy chorých s AIM.

Priaznivé úèinky trombolytickej a ïalej podpornej lieèby AIM
sa overili vo viacerých multicentrických, randomizovaných túdiách
(4, 19, 22, 29, 30, 31, 52, 55, 56), na základe ktorých potom americkí
i európski odborníci vypracovali smernice lieèby AIM (49, 57). Zatia¾ vak nie je celkom presne známe, ako sa tieto smernice akceptujú
a realizujú v benej praxi. V súèasnosti sa preto kardiológovia v mnohých krajinách snaia získa poznatky a zhodnoti aktuálny stav v lieèbe chorých s AIM v podmienkach benej klinickej praxe.
V SR doteraz neboli dostupné iadne údaje o manamente
chorých s AIM. Získanie týchto dôleitých údajov a informácií
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o lieèbe chorých s AIM je preto jedným zo základných cie¾ov projektu Ministerstva zdravotníctva Audit diagnostického a terapeutického postupu chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami
(AUDIT).
Cie¾om naej práce bolo na základe analýzy údajov z Pilotnej
túdie AUDITU získa predbené poznatky o aktuálnom stave farmakologickej lieèby chorých s AIM vo vèasnom období hospitalizácie (VOH) v SR, analyzova ich a navrhnú prípadné monosti ïalieho zlepenia v súlade s odporúèanými, veobecne platnými
postupmi.
Súbor chorých a metódy
Analýzu farmakologickej lieèby AIM vo VOH sme vykonali v súbore 336 chorých zaradených do Pilotnej túdie projektu Ministerstva zdravotníctva AUDIT. Ilo o chorých, ktorí
boli do nemocnice prijatí s dg alebo podozrením na prvý alebo
opakovaný AIM. Pilotná túdia sa zrealizovala prospektívne
v dobe od 1. novembra do 31. decembra 1996. Zúèastnilo sa
na nej 23 pracovísk z celého Slovenska. Diagnostické a terapeutické postupy sa robili pod¾a lokálnych nemocnièných kritérií.
Podrobná informácia o projekte AUDIT, základné údaje o samotnej Pilotnej túdii a niektoré výsledky, ktoré sa získali základnou, prevane deskriptívnou analýzou, vrátane tatistického spracovania, u boli uverejnené (69). Údaje sme vyjadrovali
v percentách, ako aritmetický priemer±smerodajná odchýlka alebo ako medián, ktorý sme doplnili o hodnoty pre 25. a 75. percentil . Za tatisticky významné sme povaovali hodnoty p≤0,05.
Èlenenie súboru chorých pod¾a veku a pod¾a pohlavia a veku
je v tabu¾ke 1.

Tab. 1. Distributions of patients according to age and according to
gender and age.
Tab. 1. Èlenenie súboru pod¾a veku a pod¾a pohlavia a veku.
Mean age ± SD
Priemerný vek ± SD

63,12±12,19 roka years

Age range
Vekové rozpätie
≤65 rokov years
>65 rokov years

30-93 rokov years
179 (53,3 %)
157 (46,7 %)

Males
Mui

232 (69,0 %

Mean age ± SD
Priemerný vek ±SD

61,22±12,04 roka years

Age range
Vekové rozpätie
≤65 rokov years
>65 rokov years

30-92 rokov years
142 (61,2 %)
90 (38,8 %)

Females
eny

104 (31,0 %)

Mean age ± SD
Priemerný vek ±SD

67,4±11,5 roka years

Age range
Vekové rozpätie
≤65 rokov years
>65 rokov years

31-93 rokov years
37 (35,6 %)
67 (64,4 %)

SD  standard deviation
smerodajná odchýlka

Výsledky
Základná lieèba vo vèasnom období hospitalizácie
Údaje o základnej lieèbe vo VOH, ku ktorej patria protidotièková lieèba KAS, TLL, betablokátory a inhibítory ACE, sú
v tabu¾ke 2.
Protidotièková lieèba
Protidotièkovú lieèbu KAS, takmer výluène anopyrín, dostalo vo VOH a 87,8 % chorých s AIM, prièom neboli významné
rozdiely medzi chorými lieèenými na KJ (91,1 %) a JIS (84,9 %),
medzi chorými vo veku 65 rokov a menej (90,8 %) a chorými
viac ako 65-roènými (83,9 %), ani medzi mumi (86,8 %) a enami (90,1 %).
Trombolytická lieèba
TLL, takmer výluène streptokinázou, sa realizovala u 105
(31,8 % chorých s AIM) (tab. 3). TLL sa podala u vyieho percenta chorých hospitalizovaných na KJ (38 %) v porovnaní
s chorými lieèenými na JIS (31,6 %), no rozdiel nebol tatisticky významný. tatisticky významný rozdiel v poète trombolyzovaných sa zistil pri porovnaní chorých vo veku nad 65 rokov
s chorými 65-roènými a mladími (20,9 vs 41,2 %, p≤0,01), ako
aj pri porovnaní osôb enského a muského pohlavia (24,5 %
vs 35,1 %, p≤0,05). Kým TLL dostalo 41,2 % osôb vo veku 65

Tab. 2. The basic therapy in early hospitalization phase.
Tab. 2. Základná lieèba vo vèasnom období hospitalizácie.
% of patients
% chorých
Acethylosalicylic acid
Kyselina acetylosalicylová

87,8

Thrombolytic therapy
Trombolytická lieèba

31,8

Betablockers
Betablokátory
i.v.
per os

3,6
39,3

ACE inhibitors
Inhibítory ACE

49,1

from the 1st day of hospitalization
od 1. dòa hospitalizácie

20,8

from the 2nd-4th day of hospitalization
od 2.-4. dòa hospitalizácie

19,9

after the 4th day of hospitalization
po 4. dni hospitalizácie

8,3
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Tab. 3. Thrombolytic therapy.
Tab. 3. Trombolytická lieèba.

Tab. 4. Temporal data about realization of thrombolytic therapy.
Tab. 4. Èasové údaje o realizácii trombolytickej lieèby.
% of patients
% chorých

Realized in 105 patients
Realizovaná u 105 chorých

31,8

Nonrealized because of
Nerealizovaná pre
late arrival of patients
neskorý príchod pacienta
nonunambiguous indication
nejednoznaènú indikáciu
detected contraindications
zistené kontraindikácie
other reasons
iné dôvody
Probably succsseful
Pravdepodobne úspená
Probably unsuccessful
Pravdepodobne neúspená

32,1
19,1
8,8
8,2
72,4
27,6

rokov a menej, v skupine chorých nad 65 rokov sa realizovala
iba u 20,9 % (p≤0,01). Rovnako podiel ien lieèených TLL
(24,5 %) bol tatisticky významne mení ako podiel muov
(35,1 %, p≤0,05).
Najèastejou príèinou nepodania TLL bol neskorý príchod
u 32,1 % chorých. Nejednoznaèná indikácia bola príèinou nerealizovania TLL u 19,1 % chorých. Poadovaný súèasný výskyt pre
AIM typických stenokardií a ekg zmien sa zistil len u 148 (44,0 %)
chorých. Kontraindikácie sa zistili u 8,8 % chorých. 8,2 % chorých nedostalo TLL z iných dôvodov (tab. 3).
Medián celkového predhospitalizaèného èasového zdrania
(pre-hospital delay), t.j. èasový interval medzi zaèiatkom akostí a príchodom do nemocnice, bol 5 hodín a 5 minút  305
minút (117,5, 1150 minút). Do 4 hodín od vzniku akostí sa do
nemocnice dostalo len 45,7 % chorých s AIM, do 12 hodín to
bolo 67,2 % chorých. 32,3 % chorých prilo do nemocnice a po
12 hodinách od vzniku akostí, z toho po 24 hodinách 22,8 %
chorých. Údaje o èasovom zdraní boli dostupné u 314 z 336
(93,5 %) zaradených chorých (7).
Èasové údaje o realizácii TLL boli dostupné v 85 zo 105 dotazníkov, t.j. u 81 % chorých lieèených TLL (tab. 4). Do 2 hodín
od vzniku akostí sa TLL realizovala u 35,3 % chorých, od 2 do
4 hodín u 32,9 % chorých a od 4 do 6 hodín u 17,6 % chorých.
Do 4 hodín od vzniku akostí sa TLL podala spolu u 68,2 % chorých a do 6 hodín od vzniku akostí sa TLL realizovala spolu
u 85,8 % chorých. V období od 6 do 12 hodín od vzniku akostí
bolo TLL lieèených 7,1 % chorých a po 12 hodinách rovnako
7,1 % chorých.
Údaj o èasovom zdraní od príchodu do nemocnice po zaèiatok
TLL bol dostupný v 76 dotazníkoch zo 105, t.j. u 72,4 % chorých

(data available in 85 from 105 questionnaires = 81 % of patients treated
with TLT)
(dostupné údaje v 85 zo 105 dotazníkov = 81 % chorých lieèených TLL)
Temporal date about TLT realization
Èasový údaj o realizácii TLL

% of patients
% chorých

up to 2 hours of symptoms onset
do 2 h od vzniku akostí

 35,3 %

from 2 up to 4 hours
od 2 do 4 h

 32,9 %

from 4 up to 6 hours
od 4 do 6 h

 17,6 %

from 6 up to 12 hours
od 6 do 12 h

 7,1 %

after 12 hours
po 12 h

 7,1 %

68,2 %
85,8 %

TLT  thrombolytic therapy
TLL  trombolytická lieèba

Tab. 5. Arrival in hospital and start of thrombolytic therapy.
Tab. 5. Príchod do nemocnice a zaèiatok trombolytickej lieèby.
(data available in 76 from 105 questionairre = 72,4 % of patients
treated with TLT)
(údaje dostupné v 76 zo 105 dotazníkov = 72,4 % chorých lieèených
TLL)
Start of TLL from arrival in hospital
Zaèiatok TLL od príchodu do nemocnice

% of patients
% chorých

up to 30 minutes
do 30 minút

64,4

up to 1 hour
do 1 h

13,2

more than 1 hour
nad 1 h

22,4

lieèených TLL (tab. 5). Medián intervalu od príchodu do nemocnice po zaèiatok TLL bol 25 minút (5, 60 minút). Do 30 minút od
príchodu do nemocnice sa TLL realizovala u 64,4 %, do 1 hodiny
u 13,2 % a nad 1 hodinu u 22,4 % chorých. Podiel chorých vo veku
nad 65 rokov, u ktorých sa TLL zaèala do 30 minút od príchodu do
nemocnice, bol tatisticky významne nií v porovnaní s chorými
65-roènými a mladími (71,4 % vs 45 %, p≤0,05).
Lieèba betablokátormi
Lieèba betablokátormi sa vo VOH realizovala celkovo
u 42,9 % chorých. Betablokátory intravenózne (i.v.) dostalo iba
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Tab. 6. Other therapy in early hospitalization phase.
Tab. 6. Iná lieèba vo vèasnom hospitalizaènom období.
% of patients
% chorých
Nitrates
Nitráty

62,0

Nitrates intravenously
Nitráty i.v.
Calcium channel blockers
Blokátory kalciových kanálov
Heparin
Heparín 90,9
heparin contraindicated
heparín kontraindikovaný
Antiarrhythmics
Antiarytmiká
of class I
triedy I
of class III
triedy III

37,4
7,3

1,0

14,3
2,7

MgSO4 26,4

3,6 % (!) a perorálne (p.o.) len 39,3 % chorých. Betablokátormi
sa lieèilo podstatne menej chorých vo veku nad 65 rokov v porovnaní s chorými 65-roènými a mladími. Kým v podskupine chorých vo veku 65 rokov a menej dostávalo betablokátory p.o.
49,7 %, v podskupine chorých starích ako 65 rokov to bolo iba
27,4 % (p≤0,01).
Lieèba inhibítormi ACE
Lieèba inhibítormi ACE sa vo VOH realizovala a u 49,1 %
chorých, prièom ejekèná frakcia (EF) ¾avej komory (¼K) 40 %,
ktorá predovetkým oprávòuje túto lieèbu, sa zistila len u 26,7 %
chorých. Od prvého dòa hospitalizácie dostávalo inhibítory ACE
20,8 % chorých, od 2.4. dòa hospitalizácie 19,9 % a po 4. dni
hospitalizácie u 8,3 % chorých. Poèet chorých lieèených inhibítormi ACE od prvého dòa hospitalizácie bol na KJ tatisticky významne vyí v porovnaní s chorými hospitalizovanými na JIS
(31,7 % vs 14,6 %, p≤0,01).
Iná lieèba vo vèasnom období hospitalizácie
Nitrátmi bolo vo VOH AIM lieèených 62 % chorých, prièom
i.v. nitráty dostávalo 37,4 % chorých. Blokátory kalciových kanálov sa vo VOH podávali 7,3 % chorým. Lieèba heparínom sa realizovala u 90,9 % chorých. U 1 % chorých bolo podávanie heparínu kontraindikované. Antiarytmiká triedy I dostávalo 14,3 %
chorých a triedy III 2,7 % chorých. MgSO4 sa vo VOH pouilo
u 26,4 % chorých s AIM (tab. 6).

Diskusia
Základná lieèba
Lieèba acetylosalicylovou kyselinou (anopyrínom)
Protidotièková lieèba KAS predstavuje ve¾mi významné lieèebné opatrenie pri AIM. V túdii ISIS-2 (29) viedlo pouitie samej KAS v dávke 160 mg pri AIM ku zníeniu letality o 23 %
a v kombinácii so streptokinázou ku zníeniu letality a o 42 %.
KAS redukuje pri AIM výskyt fatálnych reinfarktov (o 49 %), ako
aj výskyt nefatálnych cievnych mozgových príhod (o 46 %).
Vysoká úèinnos, veobecná dostupnos a cenová nenároènos
robia z KAS liek, ktorý mono poui v irokom rozsahu a èo
najskôr u vetkých chorých s AIM bez kontraindikácií pre jej
pouitie.
V P AUDIT bolo KAS (anopyrínom) vo VOH lieèených takmer 88 % chorých s AIM. S týmto výsledkom mono vyslovi
spokojnos, pretoe podiel chorých lieèených KAS je adekvátny
a úplne spåòa poiadavky na percento chorých, ktorí majú dosta
túto lieèbu. Primerane vysoké percento chorých, u ktorých sa vo
VOH realizovala protidotièková lieèba KAS, resp. anopyrínom,
dokazuje to, e lekári v naich nemocniciach poznajú priaznivé
úèinky KAS u chorých s AIM a v praxi ich aj plne realizujú. Toto
vak stále neplatí pre predhospitalizaènú fázu, kde percento chorých, u ktorých sa zaèína s protidotièkovou lieèbou ete pred
prijatím do nemocnice, stále nedosahuje iaducu úroveò, a to aj
v prípade, e ich u videl lekár.
Percento chorých s AIM lieèených KAS vo VOH je u nás pribline na úrovni vyspelých európskych tátov, napr. Francúzska,
kde protidotièkovú lieèbu KAS dostáva vo VOH 89 % chorých
s AIM (11). V porovnaní s niektorými krajinami je podiel chorých s AIM lieèených KAS u nás dokonca vyí. V USA dostáva
protidotièkovú lieèbu KAS 83 % ideálnych kandidátov pre túto
lieèbu (13) a v SRN je vo VOH lieèených KAS 81 % chorých
s AIM (48). Existujú vak táty, kde je podiel chorých s AIM lieèených KAS ete vyí ako u nás. Vo védsku dostáva v súèasnosti KAS vo VOH priemerne a 95 % chorých s AIM (64).
Trombolytická lieèba
TLL vedie prostredníctvom reperfúzie ischemickej oblasti k zmeneniu rozsahu loiska infarktu, a tým k významnej redukcii vèasnej
i neskorej letality priemerne o 2025 % (2, 15, 21, 29, 47). Pretoe
základným lieèebný cie¾om TLL je znovuotvorenie koronárnej artérie prislúchajúcej AIM, TLL sa právom povauje za najdôleitejie
lieèebné opatrenie pri AIM a mala by sa realizova u vetkých chorým s AIM, ktorí pre túto lieèbu nemajú kontraindikácie.
Zistený podiel chorých s AIM (31,8 %) lieèených v P AUDIT TLL nie je dôvodom k spokojnosti, a to i napriek tomu, e
tak v Európe, ako aj v USA sa TLL realizuje priemerne iba u 1/3
(14, 37) alebo dokonca ete v menom poète chorých s AIM (28,
43, 63).
Pod¾a Európskej túdie sekundárnej prevencie (14) v Európe
pri priemernej realizácii TLL asi u 1/3 chorých s AIM je najnií
poèet chorých lieèených TLL v Litve (iba 13 %) a najvyí v Grécku (52 %). Vo Fínsku sa roku 1995 TLL realizovala priemerne
u 40 % chorých s AIM (25). Také isté percento chorých bolo TLL
lieèených aj v túdii CHAMI (Confederation Helvetica Acute
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Myocardial Infarction) (18), ktorá zahròovala 520 chorých hospitalizovaných s AIM v rokoch 19941996 v 10 neakademických
nemocniciach vo vajèiarsku. Widimský a spol. (63) na základe
analýzy prepúacích správ chorých lieèených po AIM v kúpe¾och roku 1995 zistili, e v ÈR dostáva TLL len 22,8 % chorých
s AIM (28,7 % chorých s AIM s kmitom Q a 14,4 % chorých
s non-Q AIM).
Rozbor situácie v TLL v USA roku 1994 (43) ukázal, e TLL
sa realizuje v podstatne menom poète chorých s AIM (iba u 18
19 % chorých), ako sa to predpokladalo.
Iné zdroje vak uvádzajú podstatne vyie percento chorých
lieèených TLL. Pod¾a najnovích údajov v SRN (48) dostáva TLL
a 51,6 % chorých s AIM. V dvoch ve¾kých európskych túdiách
GISSI-3 (19) a ISIS-4 (31) sa TLL realizovala dokonca a u 70 %
chorých s AIM. Pribline rovnaký podiel trombolyzovaných chorých uvádzajú aj Ellerbeck a spol. (13), ktorí vo ve¾kom súbore
viac ako 16 tisíc chorých zistili realizáciu TLL u 69 % ideálnych
kandidátov pre túto lieèbu.
70 % podiel trombolyzovaných chorých s AIM nie je v naich podmienkach a zrejme ani v benej nemocniènej praxi ostatných európskych tátov v súèasnosti reálny. Pod¾a autorov Európskej túdie sekundárnej prevencie (14) v Európe mono reálne
dosiahnu maximálne 55 % podiel chorých s AIM lieèených TLL.
Nami zistený podstatne nií podiel trombolyzovaných chorých starích ako 65-roèných v porovnaní s mladími osobami
(41,2 % vs 20,9 %) zodpovedá veobecne zaznamenanému trendu naznaèujúcemu, e starí ¾udia sú podstatne menej èasto lieèení TLL ako mladie osoby. Na tejto skutoènosti je paradoxné to,
e práve starí ¾udia môu z TLL profitova podstatne viac ako
chorí mladích vekových skupín.
Aj keï na zaèiatku trombolytickej éry indikáciu TLL limitoval vek, v súèasnosti by samotný vyí vek u viac nemal by dôvodom pre nepodanie TLL. Táto zásada sa vak stále neakceptuje
úplne, pretoe ete aj dnes sa mono stretnú s prácami, v ktorých
sa vek nad 70, resp. 75 rokov udáva ako kontraindikácia pre TLL
(17).
Vekový gradient pri poskytovaní TLL chorým s AIM sa zistil
i v mnohých ïalích túdiách. Nepriamu závislos percenta chorých lieèených TLL a veku potvrdili Pashos a spol. (43), keï u chorých vo veku menej ako 55 rokov zistili 31 % podiel, kým u chorých vo veku nad 85 rokov iba 3 % podiel lieèených TLL. Gurwitz
a spol. (23) analyzovali vývoj TLL v rokoch 1990 a 1994 v doteraz najväèom publikovanom súbore viac ako 350 000 osôb. Aj
keï mohli potvrdi urèitý nárast percenta trombolyzovaných chorých aj vo vyích vekových skupinách, podiel týchto chorých
lieèených TLL bol naïalej podstatne mení v porovnaní s mladími pacientmi. Kým v skupine 55-roèných a mladích dostávalo
TLL 51 %, vo vekovej skupine 6574-roèných to u bolo iba
33 % a v skupine nad 85 rokov len 7,4 % chorých s AIM. Pribline rovnaký podiel chorých lieèených TLL v závislosti od veku
sa zistil aj vo vajèiarskej túdii CHAMI (18), kde sa TLL realizovala u 52,1 % chorých vo veku menej ako 70 rokov a len u 28,4 %
chorých starích ako 70-roèných.
I keï starí pacienti majú isto viac kontraindikácií pre TLL
ako mladie osoby, uvedené výrazné vekové rozdiely v realizácii
TLL sa nedajú vysvetli iba kontraindikáciami pre túto lieèbu.
Zrejme stále pretrváva neodôvodnená obava z podávania TLL starím osobám, ktorá je asi viac ako kontraindikácie zodpovedná za
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vekový gradient v poète chorých lieèených TLL. Ïalími monými príèinami menieho podielu starích chorých lieèených TLL
môu by netypický klinický obraz AIM vo vyom veku a pri
èasto prítomnej polymorbidite, ako aj chýbanie klasického obrazu AIM na EKG spôsobené èastejou prítomnosou iných ekg
abnormalít, ako sú napr. poruchy vnútrokomorového vedenia,
hypertrofia komôr alebo stavy po u prekonaných IM.
Nami zistený vplyv pohlavia, rovnako ako vplyv veku, na poskytovanie TLL je tie iba potvrdením u veobecne známej skutoènosti, e u ien sa TLL realizuje podstatne menej èasto ako
u muov, i keï eny by mali ma z tejto lieèby väèí profit vzh¾adom na závanejí priebeh a horiu prognózu AIM ne mui.
Priemerne o 1015 % nií podiel ien lieèených TLL v porovnaní s mumi sa, podobne ako v P AUDIT, zistil i vo viacerých ïalích prácach (10, 18, 23, 28, 36, 42). Mení podiel ien
lieèených TLL v porovnaní s mumi má zrejme viaceré príèiny.
eny dostávajú AIM vo vyom veku ne mui (3, 10), take sa
u nich èastejie môu uplatni práve uvedené limitácie súvisiace
s ich vyou vekovou kategóriou, ako sú èastejie kontraindikácie
(10), obava z podania TLL, polymorbidita a netypický klinický
a ekg obraz. Navye u ien nezávisle od veku býva klinický obraz
AIM a ICHS vôbec ove¾a èastejie netypický a údaje o subjektívnych akostiach pomerne èasto dos nejednoznaèné. To prispieva
k rozpakom pri indikácii TLL, ale aj k väèiemu èasovému zdraniu medzi zaèiatkom akostí a príchodom, resp. k premekaniu
vhodnej doby na podanie TLL.
Najèastejou príèinou nepodania TLL je u nás, rovnako ako
v iných krajinách, neskorý príchod chorého. V dotazníkoch vak
neskorý príchod chorého nebol bliie èasovo definovaný. Ak sa
za neskorý povauje príchod po 6 hodinách od vzniku symptómov, podiel nami zistených chorých (pribline 30 %), u ktorých
sa TLL nerealizovala pre neskorý príchod chorého, je pritom pribline rovnaký ako v iných tátoch (17, 40). Ak sa vak za neskorý povauje príchod a po 12 hodinách od vzniku subjektívnych
akostí, potom je udávaný podiel chorých, u ktorých sa nerealizuje TLL pre neskorý príchod, podstatne mení a odhaduje sa asi
na 1015 % (62). Neskorý príchod bol o nieèo èastejou príèinou nepodania TLL vo vekovej skupine nad 65 rokov a u ien
v porovnaní s mladími osobami, resp. s mumi. tatisticky významné rozdiely, zistené v niektorých prácach medzi starími
a mladími osobami (23), ako aj medzi osobami enského a muského pohlavia (27), sme vak potvrdi nemohli. Je moné, e
výsledky ovplyvòujú rozdielne ve¾kosti sledovaných súborov.
Doba, ktorá uplynie od rozhodnutia pacienta riei situáciu po zaèiatok TLL, by pod¾a odborníkov Európskej kardiologickej spoloènosti (57) nemala trva viac ako 90 minút a interval medzi príchodom chorého a zaèiatkom TLL by nemal presiahnu 20 minút.
V súlade s inými autormi (5, 39, 62) sme potvrdili u známu skutoènos, e najväèiu vinu na celkovom èasovom zdraní má sám
pacient. Time delay pacienta je u nás ve¾mi dlhý. A 50 % naich chorých sa v najvhodnejom èasovom období pre aplikáciu
TLL ete len rozhoduje, èo má urobi. Ve¾mi dlhý time delay
pacientov sa najväèou mierou zúèastòuje na ich neskorom príchode do nemocnice, resp. na neiaduco dlhom predhospitalizaènom èasovom zdraní.
Predpokladom pre najefektívnejí výsledok TLL je nielen vèasný príchod chorého do nemocnice, ale aj skoré podanie TLL po
jeho príchode do nemocnice (do 20, maximálne 30 minút). Me-
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dián intervalu od príchodu do nemocnice po zaèiatok TLL (25
minút) bol u naich chorých na optimálnej úrovni. Pre nás je toto
zistenie priaznivé, pretoe v iných tátoch je tento interval väèinou dlhí. Napr. v Nemecku (48) je medián intervalu medzi príchodom do nemocnice a zaèiatkom TLL (door-to-needle time)
30 minút (20, 60 minút). Vo Fínsku (25) je medián tohto èasového
zdrania 40 minút (12, 96 minút). V USA (62) je interval medzi
príchodom do nemocnice a zaèiatkom TLL 11,5 hodiny, èie je
a viac ako 3-násobne vyií, ako by mal by optimálne.
I keï medián intervalu od príchodu do nemocnice po zaèiatok
TLL je v naich podmienkach optimálny, aj tak sa do 30 minút od
príchodu do nemocnice TLL realizuje u menej ako 2/3 chorých
s AIM. U viac ako 1/3 chorých sa teda TLL podáva s neiaduco
dlhým èasovým omekaním. Týka sa to predovetkým starích osôb
vo veku nad 65 rokov, kde podiel chorých, u ktorých sa TLL zaèala do 30 minút po príchode do nemocnice, bol podstatne nií
ako u mladích chorých. V porovnaní s mladími chorými sa teda
u starích pacientov TLL realizuje jednak významne menej èasto
a jednak podstatne neskorie po príchode do nemocnice.
Èasový interval medzi príchodom chorého do nemocnice a zaèiatkom TLL odráa predovetkým dobu, ktorá je potrebná na urèenie diagnózy AIM, resp. zistenie kritérií pre podanie TLL. Nejednoznaènos indikácií pre TLL, resp. rozpaky pri stanovovaní
diagnózy AIM sú po neskorom príchode pacienta u nás druhou
najèastejou príèinou nepodania alebo neskorého podania TLL.
Ostatné príèiny, ktoré majú významnú úlohu v niektorých iných
krajinách, ako napr. zlá organizácia práce na prijímacích oddeleniach a oddeleniach urgentnej medicíny (napr. èasové zdranie,
kým príde vykolený personál urobi EKG, zbytoèné dlhé èakanie
na kardiológa, ktorý jediný môe urèi diagnózu AIM a indikova
TLL ...) u nás a takú významnú úlohu zrejme nemajú.
Ako ukázala analýza nami zistených výsledkov, poadované
kritériá pre podanie TLL, t.j. typická stenokardia v trvaní viac ako
20 minút sprevádzaná typickou eleváciou segmentu ST, sa vyskytli
iba u 44 % chorých náho súboru. To znamená, e aj za predpokladu vèasného príchodu do nemocnice, na základe jednoznaènej
indikácie by sa TLL mohla poda najviac u 44 % naich chorých,
èo je stále nedostatoèný podiel. Poèet chorých indikovaných ku
TLL sa môe zvýi tým, e sa bude prihliada nielen na typické,
ale aj na ve¾mi pravdepodobné stenokardie trvajúce viac ako 20
minút, ako aj na iné ekg zmeny naznaèujúce monos AIM, napr.
novovzniknuté ramienkové blokády.
V snahe zvýi podiel chorých lieèených TLL je potrebné
vyui aj vetky monosti súèasnej vèasnej biochemickej diagnostiky AIM (napr. vyetrenie myoglobínu a troponínov), ktoré môu pomôc najmä v prípadoch netypických stenokardií a nejednoznaèných ekg zmien. Predpokladom je vak monos
dostatoène rýchleho získania výsledkov. Na druhej strane pri
typických stenokardiách sprevádzaných typickými eleváciami
segmentov ST èakanie na výsledky biochemických markerov
myokardiálnej nekrózy nie je pre spustenie TLL nevyhnutné,
naopak v tomto prípade by znamenalo zbytoènú stratu èasu.
U kadého chorého s podzrením na AIM by sa mala vykona
ve¾mi dôsledná analýza anamnestických údajov o stenokardii
a malo by sa dynamicky sledova EKG. Sledovanie dynamiky
EKG je dôleité aj preto, e na základe prvého EKG, vykonaného hneï po príchode do nemocnice, sa niekedy nedá jednoznaène urèi, èi ide o AIM alebo nie.

Treba myslie aj na monos výskytu variantnej angíny pektoris, pri ktorej pre AIM typické elevácie ST netrvajú dlhie ako 30
minút a nedochádza k ïaliemu vývoju ekg zmien typických pre
AIM a ani k typickej pozitivite markerov myokardiálnej nekrózy.
Snaha o èo najväèí poèet trombolyzovaných chorých by nemala
vies k realizácii TLL aj v prípadoch, keï nie je indikovaná.
Lieèba betablokátormi
Betablokátory patria k najvýznamnejím základným liekom
pri AIM, pretoe sa u nich jednoznaène a presvedèivo dokázal
priaznivý vplyv na priebeh i prognózu. Ako to ukázali súhrnné
výsledky takmer 30 randomizovaných túdií v predtrombolytickej ére, vèasné (do 12 hodín od vzniku príznakov AIM) i.v. s následným p.o. podávaním betablokátorov vedie ku významnému
poklesu letality (o 13 %), výskytu reinfarktov (o 19 %) a výskytu fibrilácie komôr (o 16 %) vo VOH (59, 60). Pouitie betablokátorov pri TLL síce nevedie k ïaliemu poklesu letality v porovnaní s TLL, ale redukuje výskyt rekurentnej ischémie myokardu,
reinfarktu, ruptúry myokardu a intrakraniálneho krvácania (26,
45).
Okrem vèasných priaznivých úèinkov na priebeh ochorenia
a prognózu chorých s AIM preukazujú betablokátory aj dlhodobý benefit. Chronická dlhodobá p.o. lieèba betablokátormi zaèatá
vo vèasných fázach AIM významne zlepuje i dlhodobú prognózu týchto chorých (4, 56, 58). Zniuje letalitu, výskyt náhlej srdcovej smrti, ako aj riziko reinfarktu po AIM priemerne o 25
30 %.
Napriek týmto veobecne známym a jednoznaène potvrdeným
poznatkom trvalo pomerne dlho, kým sa betablokátory zaviedli
do rutinnej lieèby chorých s AIM. Situácia s ich pouívaním vo
VOH ete aj dnes nie je ve¾mi uspokojivá. Percento chorých s AIM
lieèených i.v. a následne p.o. betablokátormi je stále ve¾mi nízke.
V túdii ISIS-4 (31), ktorá nebola primárne zameraná na posudzovanie efektu betablokátorov, sa i.v. betablokátory pouili priemerne iba u 9 % chorých s kolísaním rozsahu 23 % vo Ve¾kej
Británii po 23 % v USA. V Európskej túdii sekundárnej prevencie, ktorá bola publikovaná roku 1995, i.v. betablokátory dostávalo priemerne 13 % chorých s AIM pri pomerne vysokom rozptyle rozsahu 0,554 % (14). V neakademických nemocniciach vo
vajèiarsku sa v rokoch 19941996 lieèba i.v. betablokátormi
realizovala priemerne u 22 % a p.o. betablokátormi u 36 % chorých s AIM (18). V SRN dostáva betablokátory vo VOH v súèasnosti 16 % chorých s AIM (48). V USA, Èíne a vo Francúzsku je
podiel chorých s AIM lieèených betablokátormi vo VOH podstatne vyí (11, 13, 28). V USA dostáva betablokátory vo VOH 45 %
ideálnych kandidátov pre túto lieèbu (13), v Èíne pribline 50 %
chorých s AIM (28). Vo Francúzsku sa betablokátormi vo VOH
lieèi v súèasnosti a 64 % chorých s AIM (11). Poèet chorých
s AIM lieèených vo VOH betablokátormi dosiahol vo védsku
vrchol na zaèiatku 90. rokov, keï sa táto lieèba realizovala u viac
ako 85 % chorých mladích ako 65-roèných. V súèasnosti sa tu
i.v. a následne p.o. betablokátormi vo VOH lieèi asi 70 % chorých s AIM (64).
P AUDIT ukázala, e vo VOH sa lieèba betablokátormi realizuje u nás len vo ve¾mi malom poète chorých s AIM. Týka sa to
tak ich i.v. podania, ako aj ich p.o. aplikácie. Ve¾mi nízky je najmä
poèet chorých lieèených i.v. betablokátormi. 3,6 % podiel lieèených i.v. betablokátormi v súèasnosti u nás je ve¾mi vzdialený ia-
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ducim minimálne 40 % chorých, ktorí sú odhadovaní ako vhodní
kandidáti pre túto lieèbu (46). Príèinou tohto stavu u nás je zrejme pretrvávajúca prehnaná obava z i.v. podávania betablokátorov,
neodvôvodnený strach z ich moných ved¾ajích úèinkov, najmä
z hypotenzie a bradykardie.
I keï percento chorých s AIM lieèených vo VOH betablokátormi p.o. bolo v túdii podstatne vyie ako podiel chorých
lieèených betablokátormi i.v., nedosahuje iaducu úroveò. Nai
lekári majú zrejme obavu aj pred p.o. podaním betablokátorov
chorým s AIM vo VOH, a to najmä starím osobám. Významne
nií podiel chorých s AIM vo vyom veku lieèených vo VOH
betablokátormi vak nie je pecifický iba pre SR. Je to veobecný jav, ktorý sa pozoroval aj v iných tátoch. Aj analýza najväèieho súboru viac ako 350 tisíc chorých s AIM hospitalizovaných v rokoch 19901994 v 1249 nemocniciach v USA (23)
ukázala, e chorí vo vyom veku dostávajú podstatne menej èasto
i.v., ako aj p.o. betablokátory. Kým vo vekovej skupine mladích
ako 55-roèných chorých s AIM dostávalo vo VOH betablokátory i.v. 16 % a p.o. 41 %, vo vekovej skupine 6574-roèných to
bolo 9 % a 33 % a vo vekovej skupine 85 rokov a viac u len
4 % a 22 % chorých. Vo vajèiarskej túdii CHAMI (18) sa lieèba
betablokátormi p.o. realizovala vo VOH u 44 % chorých mladích ako 70-roèných, ale len u 29 % chorých vo veku nad 70
rokov.
Je zrejmé, e u chorých vo veku nad 65 rokov treba poèíta s èastejím výskytom kontraindikácií pre lieèbu betablokátormi. Samotnými kontraindikáciami voèi betablokátorom sa vak nedá úplne vysvetli taký nízky podiel starích chorých s AIM lieèených vo VOH
touto lieèbou. Je takmer isté, e na významne niom percente chorých vo veku nad 65 rokov lieèených betablokátormi sa okrem kontraindikácií podpisuje ve¾kou mierou u uvedený neodôvodnený strach
z ich podania týmto chorým. Ïalou pravdepodobnou príèinou ve¾mi nízkeho poètu chorých s AIM lieèených betablokátormi u nás sú
ve¾mi prísne, èasto neopodstatnené kontraindikácie pre túto lieèbu.
¼ahké príznaky kardiálneho zlyhávania, resp. mierna asymptomatická systolická dysfunkcia ¼K a frekvencia akcie srdca okolo 6070/
min, rovnako ako vysoký vek chorého by sa nemali povaova za
kontraindikácie pre pouitie betablokátorov.
Vo viacerých túdiách sa zistil tatisticky významne nií podiel ien s AIM lieèených betablokátormi v porovnaní s mumi
(18, 27, 28, 42). Môe to súvisie s vyím vekom ien pri AIM
a s tým spojenými èastejími kontraindikáciami pre pouitie betablokátorov a u uvedenými obavami z ich podania vo vyom
veku. My sme rozdiely v lieèbe betablokátormi v závislosti od
pohlavia nepozorovali.
Z náho dotazníka nebolo moné zisti, aké dávky betablokátora sa pouili. Otázka, èi a akému percentu chorých sa betablokátory podávali v dostatoènej dávke, resp. v takej dávke, pri ktorej sa potvrdil benefit vo ve¾kých randomizovaných túdiách,
zostáva teda otvorená. Dávky betablokátorov odporúèané pri AIM
sú toti vzh¾adom na nae zvyklosti pomerne dos vysoké.
Lieèba inhibítormi ACE
Inhibítory ACE sú zatia¾ poslednou skupinou liekov, pri ktorých sa jednoznaène preukázal priaznivý vplyv na priebeh a prognózu chorých s AIM. Lieèba inhibítormi ACE vedie ku významnému poklesu krátkodobej i dlhodobej mortality a ku významnej
redukcii výskytu zlyhávania srdca. (1, 19, 31, 33, 44, 52).
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Najväèí benefit z lieèby inhibítormi ACE majú predovetkým chorí AIM a s manifestným zlyhávaním ¼K a/alebo s jej závanou, i asymptomatickou, systolickou dysfunkciou (EF ¼K
40 %). Súhrn výsledkov z doteraz publikovaných randomizovaných megatúdií (16), ktoré zahrnuli takmer 100 000 chorých
s AIM, ukázal, e za chorými so zlyhávaním srdca (trieda II a III
pod¾a Killipa a Kimballa) majú najväèí úitok z lieèby inhibítormi ACE chorí s frekvenciou akcie srdca nad 100/min a chorí s lokalizáciou AIM na prednej stene.
V naom súbore sa lieèba inhibítormi ACE vo VOH realizovala u pomerne vysokého podielu chorých (takmer u 50 %)
s AIM, ktorý nezodpovedal podielu chorých (26,7 %) s EF <40 %.
S takým vysokým percentom chorých lieèených inhibítormi ACE
vo VOH AIM sme sa v literatúre nestretli. Podiel chorých s AIM
lieèených vo VOH týmito liekmi v iných krajinách je väèinou
podstatne mení v rozsahu 1324 % (28, 37, 61). Pribline rovnako vysoký podiel (46 %) chorých lieèených vo VOH inhibítormi ACE ako u nás sa zistil iba v jednej túdii (11), ktorá sa realizovala vo Francúzsku roku 1995. Aj tu vak poèet chorých
lieèených ACE-inhibítormi nekoreloval s výskytom významnej
systolickej dysfunkcie ¼K (EF ≤35 % iba u 16 % chorých) a ani
s výskytom klinických príznakov zlyhávania ¼K (trieda II a III
pod¾a Killipa a Kimballa u 28 % chorých). V tejto práci rovnako
ako v naej P bol výskyt významnej systolickej dysfunkcie ¼K
(EF <40 %, resp. EF ≤35 %) podstatne nií v porovnaní s obvykle udávaným výskytom u 3040 % chorých s AIM (19, 31,
33). Asymptomatickú systolickú dysfunkciu ¼K s EF ¼K <40 %
má 2025 % chorých s AIM (19, 31, 52). Manifestné príznaky
zlyhávania ¼K sa vyskytujú pribline u 2030 % chorých s AIM
(52), z nich sa vak iba u polovice zistí EF ¼K <40 %. Ak by sme
teda brali do úvahy ako kritérium iba EF <40 %, podiel chorých
indikovaných na lieèbu inhibítormi ACE by sa dal odhadnú asi na
3040 %. Ak vak zahrnieme aj chorých s klinickými príznakmi zlyhávania ¼K ale s EF <40 %, potom sa odhadovaný podiel
chorých, ktorí by mohli profitova z inhibítorov ACE, zvýi asi na
4050 %. Pri repektovaní výsledkov u uvedeného najnovieho
preh¾adu randomizovaných megatúdií (16) by bol poèet chorých
s AIM indikovaných na lieèbu inhibítormi ACE ete o nieèo vyí, èím by sa priblíil podielu chorých lieèených inhibítormi ACE
u nás.
Na jednej strane nás môe tei skutoènos, e nai lekári sú
dobre informovaní o priaznivých úèinkoch inhibítorov ACE pri
AIM a e najnovie poznatky aplikujú v benej klinickej praxi.
No na druhej strane by sa táto úèinná lieèba mala realizova skutoène iba u indikovaných chorých s AIM. Zatia¾ toti nie je dôvod na pauálne podávanie inhibítorov ACE vo VOH vetkým
chorým s AIM (32). Treba ma na pamäti, e lieèbu inhibítormi
ACE môu sprevádza aj závanejie nepriaznivé úèinky, ako sú
hypotenzia a zhorenie oblièkových funkcií a zlyhanie oblièiek.
Za týchto situácií potom riziko podania inhibítorov ACE podstatne prevýi ich benefit.
Vysoký podiel chorých s AIM lieèených vo VOH inhibítormi
ACE súvisí zrejme so veobecne èastým pouívaním tejto skupiny liekov u nás, napr. u chorých s artériovou hypertenziou alebo
zlyhávaním srdca. Pravdepodobne je to podmienené i marketingovou politikou farmaceutických firiem, ale aj ve¾kou módnosou
týchto liekov v súèasnosti u nás. Pomerne vysoký podiel chorých
s artériovou hypertenziou (59,6 %) zaradených do P AUDIT
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môe by jednou z príèin takého vysokého poètu chorých s AIM
lieèených u nás vo VOH inhibítormi ACE.
Názory na to, kedy je najoptimálnejia doba na zaèatie lieèby
inhibítormi ACE pri AIM, stále nie sú jednotné. Dôvodom na vèasné zaèatie tejto lieèby, t.j. v priebehu 1. dòa hospitalizácie, by malo
by manifestné zlyhávanie ¼K. Podiel chorých na KJ, lieèených
inhibítormi ACE od 1. dòa hospitalizácie (31,7 %), zodpovedá
pribline obvykle udávanému podielu chorých s AIM a manifestným zlyhávaním ¼K. Toto percento je významne vyie v porovnaní s chorými lieèenými na JIS (14,6 %) a môe svedèi o tom,
e chorým hospitalizovaným na KJ sa dostáva adekvátnejia lieèba ne chorým lieèeným na JIS.
Iná lieèba
Nitráty
Úèinnos rutinného podávania nitrátov i.v. alebo p.o. vetkým
chorým s AIM nebola preukázaná (20, 31). I napriek týmto poznatkom sa nitráty pri AIM pouívajú ve¾mi èasto, a to nielen
v odôvodnených prípadoch u chorých so zlyhávaním ¼K, pretrvávajúcim algickým koronárnym syndrómom a artériovou hypertenziou. Celkové percento chorých s AIM lieèených u nás vo VOH
nitrátmi zodpovedá pribline podielu chorých lieèených touto skupinou liekov v iných tátoch. V USA sa vo VOH lieèba nitrátmi
realizuje u 6074 % chorých s AIM (13, 23, 37). V niektorých
európskych krajinách je vak tento podiel ete vyí, napr. v Nemecku tvoria chorí s AIM lieèení vo VOH nitrátmi 83 % (48) a vo
Francúzsku a 87 % (11). Na rozdiel od nás sa vak nitráty vo
VOH pouívajú prevane v parenterálnej forme (údaje z USA
a Nemecka sa týkajú nitrátov i.v.). V porovnaní s podielom chorých (37,4 %) zisteným u nás sa teda v iných tátoch lieèi i.v. nitrátmi podstatne vyie percento chorých s AIM. Tento podiel je
vak neprimerane vysoký a je v protiklade s aktuálnymi poznatkami o chýbaní jednoznaène preukázaného veobecne priaznivého úèinku nitrátov pri AIM. Poèet pacientov s AIM, ktorí u nás
dostávajú vo VOH nitráty i.v. je vcelku primeraný predpokladanému podielu tých chorých, u ktorých je táto lieèba oprávnená.
S týmto zistením mono vyslovi spokojnos. Pouívanie nitrátov
p.o., a tým aj celkový podiel chorých lieèených nitrátmi vo VOH,
sú vak aj u nás neprimerane vysoké.
Blokátory kalciových kanálov
Blokátory kalciových kanálov nepatria medzi základné rutinne pouívané lieky pri AIM. Pri ich podávaní chorým s AIM sa
nezistil pozitívny vplyv na letalitu, za niektorých okolností sa letalita môe dokonca i zvýi (12, 20, 41,50). Zvýenie letality a rizika nefatálnych reinfarktov sa pozorovalo najmä u chorých lieèených nifedipínom (41, 50). Zvýený výskyt kardiálnych úmrtí
a zlyhania ¼K sa vak pozoroval aj pri lieèbe diltiazemom a verapamilom, a to u chorých s AIM a obmedzením systolickej funkcie ¼K (12, 20).
P AUDIT priniesla ve¾mi priaznivé poznatky o relatívne
malom pouívaní blokátorov kalciových kanálov v SR u chorých
s AIM. Ak porovnáme nám dostupné údaje z iných tátov, podiel
chorých lieèených u nás týmito liekmi vo VOH (7,3 %) je výrazne najnií a v zahranièí nemá obdobu. V iných tátoch je poèet
chorých s AIM, ktorí dostávajú vo VOH blokátory kalciových
kanálov, podstatne vyí, i keï v ostatných rokoch i tu bada ten-

denciu k poklesu ich pouívania. V túdii, ktorá posudzovala situáciu vo farmakoterapii AIM v táte Minnesota v USA v rokoch
19901991 (37), sa blokátory kalciových kanálov pouili a
u 6063 % chorých s AIM. V novej práci hodnotiacej lieèbu
AIM v USA v rokoch 19901994 (23) sa týmito liekmi lieèilo
pribline 35 % chorých s AIM. V túdii GUSTO (61) sa lieèba
blokátormi kalciových kanálov realizovala priemerne u 31 % chorých s AIM. V novích prácach sa u uvádzajú podstatne niie
percentá chorých s AIM lieèených vo VOH blokátormi kalciových kanálov. Vo védsku tvorí podiel chorých s AIM v súèasnosti lieèených vo VOH týmito liekmi 1718 % (37) a vo Francúzsku 17 % (11).
Zistenie, e sme krajina s najniím podielom chorých s AIM
lieèených vo VOH blokátormi kalciových kanálov, je dôvodom
k mimoriadnej spokojnosti. Poukazuje na to, e nai lekári v praxi plne repektujú aktuálne poznatky zo túdií o chýbajúcom benefite, resp. a kodlivosti týchto liekov u chorých s AIM.
Heparín
P Audit ukázala, e u nás sa lieèba heparínom vo VOH
realizuje u vysokého podielu (90,9 %) chorých s AIM. Vysoké
percento heparinizovaných chorých s AIM vo VOH vak nie je
pecifické len pre SR. Vysoký podiel chorých s AIM lieèených
heparínom je typický najmä pre európske táty. V SRN dostáva
heparín 90,6 % chorých lieèených TLL a 75,5 % chorých, ktorí
neboli lieèení TLL (48). Vo Francúzsku je tento podiel dokonca
ete vyí  a 96 % chorých (11). V USA sa heparín pouíva
v podstatne menom podieli chorých s AIM, ktorý obvykle neprevyuje 6570 % (13, 23, 37).
Ve¾mi èasté pouívanie heparínu u chorých s AIM vo VOH
vak nekoreluje s výsledkami ve¾kých randomizovaných túdií,
v ktorých sa veobecný úitok rutinne podávaného heparínu vetkým, èi u trombolyzovaným alebo aj netrombolyzovaným, chorým presvedèivo nedokázal (21, 30, 34, 53, 54). Naopak lieèbu
heparínom môe najmä u starích chorých sprevádza zvýené riziko väèieho krvácania, vrátane intracerebrálneho (34, 53, 54).
Priaznivý aditívny úèinok heparínu sa potvrdil iba u chorých,
u ktorých sa na trombolýzu pouil tPA (tissue plasminogen activator, tkanivový aktivátor plazminogénu) (53). Keïe tPa sa na
TLL pouíva v USA (37) podstatne èastejie ako v európskych
tátoch (48), mal by tu by aj podiel chorých lieèených heparínom
vyí ako v Európe. Ako sme vak uviedli u vyie, je to paradoxne práve naopak. V SR sa vak takmer výluène pouíva streptokináza, pri ktorej sa presvedèivý aditívny benefit heparínu nepreukázal. Je teda ve¾mi pravdepodobné, e sa u nás v mnohých
prípadoch chorých lieèených TLL pouíva heparín neodôvodnene.
Ve¾mi èasto sa u nás lieèba heparínom realizuje u chorých,
ktorým sa nepodala TLL. V týchto prípadoch sa heparín povauje
za akúsi náhradu TLL. Jeho podanie pauálne vetkým netrombolyzovaným chorým vak nie je oprávnené (32). Lieèba heparínom
u netrombolyzovaných chorých, podobne ako pri TLL streptokinázou, by sa mala realizova iba pri zvýenom riziku tromboembolických komplikácií, akým je napr. ve¾ký rozsah infarktu na prednej stene s apikálnou akinézou alebo dyskinézou, anamnéza alebo
aktuálna prítomos trombov v srdci, zlyhávanie srdca s dilatáciou
srdcových oddielov, aneuryzma ¼K a anamnéza systémovej alebo
p¾úcnej embolizácie.
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Antiarytmiká
Získané výsledky o pouívaní antiarytmickej lieèby u chorých
s AIM u nás sú rovnako povzbudzujúce ako poznatky o realizácii
protidotièkovej lieèby a pouívaní blokátorov kalciových kanálov. Pomerne nízky podiel chorých s AIM, lieèených u nás vo VOH
antiarytmikami (trieda I a III spolu u 17 % chorých) je v súlade
s aktuálnymi poznatkami, na základe ktorých sa dnes ustupuje od
snahy lieèi vetky arytmie pri AIM antiarytmikami. Ani preventívne podávanie antiarytmík, najmä mezokaínu, ktoré sa v minulosti odporúèalo u vetkých chorých s AIM a neskôr iba u chorých s èastými alebo komplexnými komorovými extrasystolami,
sa v súèasnosti u nepovauje za odôvodnené. Podkladom pre to
je zistenie, e kodlivé úèinky mezokaínu prejavujúce sa zvýením letality prevyujú jeho benefit spoèívajúci v asi 33 % redukcii výskytu fibrilácie komôr (24, 35).
Výsledky P AUDIT týkajúce sa antiarytmickej lieèby vo VOH
u chorých s AIM sú dôvodom k spokojnosti o to viac, e patríme ku
krajinám s najniím pouívaním tejto lieèby pri AIM. S niím podielom chorých s AIM lieèených antiarytmikami vo VOH sme sa
stretli iba v jednej túdii (37), ktorá sa realizovala v roku 1990
1991 v Göteborgu a v ktorej dostalo antiarytmikum (lidokaín) priemerne asi 10 % chorých s AIM. Vo vetkých ïalích, nám dostupných prácach sme sa stretli s vyím podielom chorých s AIM
lieèených antiarytmikami, prièom sú výrazné rozdiely medzi údajmi
z európskych tátov a USA. Vo Francúzsku (11) tvoria chorí s AIM
lieèení vo VOH antiarytmikami v súèasnosti pribline 20 % podiel.
V túdii GUSTO (61) ukonèenej roku 1993 dostávalo antiarytmiká
vo VOH priemerne a 46 % chorých s AIM, prièom podiel chorých
lieèených antiarytmikami v USA bol podstatne vyí ako v ostaných
tátoch mimo USA (61 % vs 27 %). Aj výsledky ïalej túdie (37),
ktorá sa uskutoènila v rokoch 1990 v táte Minnesota, svedèia o pomerne èastom pouívaní antiarytmík u chorých s AIM v USA, pretoe lidokaín tu vo VOH dostalo priemerne a 50 % chorých s AIM.
Magnézium
Súèasné názory na uitoènos magnézia u chorých s AIM sú
znaène rozporné. Jeho pauálne podávanie vetkým chorých s AIM
sa vzh¾adom na protichodné výsledky ve¾kých randomizovaných
túdií (LIMIT, LIMIT-2, ISIS-4) (31, 51, 65) nepovauje za oprávnené. Z podania magnézia môu profitova niektoré vybrané skupiny chorých s AIM, napr. so supraventrikulárnymi a komorovými
arytmiami, artériovou hypertenziou, potvrdenou alebo predpokladanou hypomagnéziémiou (najmä u chorých lieèených diuretikami), ako aj s kontraindikáciou pre TLL. V týchto prípadoch môe
ma magnézium priaznivé úèinky, no iba za predpokladu, e sa podá
dostatoène zavèasu, ete pred spontánnou, èi arteficiálnou reperfúziou u nás zatia¾ takmer výluène podmienenou iba TLL.
Nami zistený podiel chorých lieèených vo VOH magnéziom
(26,4 %) zodpovedá súèasným poznatkom o jeho pouítí pri AIM.
Otázkou vak zostáva, èi bolo podanie magnézia správne naèasované. Dotazníky pouité v P AUDIT toti neumonili zisti dobu
jeho aplikácie najmä vo vzahu k TLL. Vlastná túdia AUDIT u
bude môc prinies aj túto informáciu.
Záver
Analýza údajov získaných v P AUDIT priniesla viaceré cenné a ve¾mi zaujímavé poznatky, ktoré umoòujú vytvorenie si ob-
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razu o farmakoterapii AIM vo VOH v súèasnosti u nás. Niektoré
výsledky sú relatívne povzbudzujúce, iné vak nemôu by dôvodom ku spokojnosti.
K ve¾mi priaznivým zisteniam patrí najmä to, e KAS (anopyrín) dostáva u nás vo VOH adekvátny poèet chorých s AIM.
Ve¾mi povzbudivé sú i výsledky týkajúce sa lieèby blokátormi
kalciových kanálov a antiarytmikami. Pod¾a výsledkov P AUDIT patríme ku krajinám s najniím podielom chorých s AIM
lieèených vo VOH blokátormi kalciových kanálov i antiarytmikami. Tieto ve¾mi priaznivé zistenia sú dôkazom toho, e lekári u nás
plne akceptujú a v benej praxi realizujú najnovie poznatky o chýbajúcom priaznivom alebo dokonca o nepriaznivom úèinku týchto liekov pri AIM.
K výsledkom, s ktorými nemôeme by spokojní, patrí relatívne nízky podiel chorých lieèených TLL, predovetkým z dôvodu neskorého príchodu a nejednoznaènej indikácie. I keï je chvályhodné, e v Európe nepatríme k tátom s najniím percentom
chorých lieèených TLL, naou snahou by malo by to, aby sa poèet trombolyzovaných chorých s AIM podstatne zvýil. Dosiahnutie 70 % podielu trombolyzovaných chorých s AIM, ktorý sa
uvádza v niektorých ve¾kých túdiách, sa nám v súèasnosti zrejme nepodarí. Naou snahou by malo by to, aby sme sa aspoò
priblíili k reálnej 50 % hranici.
Zvýenie poètu trombolyzovaných chorých s AIM mono dosiahnu tak, e sa TLL bude realizova u vetkých chorých s AIM,
ktorí pre túto lieèbu nemajú kontraindikácie. Treba zvýi poèet
trombolyzovaných chorých vo vyích vekových skupinách a podiel ien lieèených TLL. Je nevyhnutné zníi èasové oneskorenie medzi zaèiatkom akostí a podaním TLL. Èasové oneskorenie pacienta mono zníi intenzívnou edukáciou rizikovej
populácie so zameraním sa na potrebu èo najskorieho príchodu
do nemocnice po vzniku AIM. Èasové oneskorenie medzi príchodom pacienta do nemocnice a podaním TLL sa dá redukova
intenzívnou výuèbou personálu pohotovostnej sluby a vetkých
lekárov (nielen internistov a kardiológov) v správnej interpretácii anamnézy bolesti na hrudníku s jednoznaèným rozpoznaním
stenokardie. Za úèelom èo najväèieho skrátenia intervalu pred
TLL navrhujú Michelson a spol. (37) vytvorenie trombolytického tímu.
Ve¾mi nepriaznivá je u nás situácia s pouívaním betablokátorov u chorých s AIM vo VOH. Podiel chorých lieèených betablokátormi vo VOH je u nás ve¾mi nízky. Ich pouívanie pri AIM
sa musí výrazne zvýi. Mali by sa aplikova i.v, èo najskôr po
vzniku AIM vetkým chorým, ktorí pre ne nemajú kontraindikácie. Predovetkým je potrebné sa zbavi neopodstatnenej obavy
pred i.v. aplikáciou betablokátorov, ako aj strachu pred ich podaním starím pacientom. Pri výskyte kontraindikácií pre i.v lieèbu
betablokátormi vo VOH ich mono podáva neskôr, po úprave stavu, v p.o. forme. Tým sa môe dosiahnu ïalie zvýenie percenta
chorých s AIM lieèených betablokátormi.
Inhibítory ACE pri AIM sú na rozdiel od betablokátorov u nás
ve¾mi ob¾úbené. Kým v pouití betablokátorov u chorých s AIM
vo VOH výrazne zaostávame za inými krajinami, vysoký poèet
chorých s AIM lieèených u nás inhibítormi ACE nemá obdobu
v zahranièí. Zrejme bude potrebné starostlivejie zvaova indikáciu ich podania. Väèí podiel chorých s artériovou hypertenziou v naom súbore samotný toti nemôe by príèinou takého
vysokého poètu chorých lieèených týmito liekmi.
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Aj nitráty a heparín sa u nás vo VOH podávajú v neprimerane vysokom podieli chorých s AIM. Ich pauálne podávanie vetkým chorým s AIM nie je opodstatnené. Tieto lieky majú pecifické indikácie a majú benefit len vo vybraných skupinách
chorých s AIM. Na to by sa malo u nás viac prihliada a podiel
chorých lieèených nitrátmi a heparínom by sa mal adekvátne
tomu zníi.
P AUDIT je úplne prvou túdiou, ktorá poskytuje informáciu o stave farmakoterapie chorých s AIM v SR. Priniesla predbené poznatky o tom, ako sa výsledky ve¾kých klinických túdií
a na základe nich vypracované smernice uplatòujú v naej klinickej praxi. Podrobnejie a presnejie výsledky poskytne samozrejme a vlastný projekt AUDIT. U z jeho P sme vak získali urèité informácie o tom, kde sa u nás robia najväèie chyby pri
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