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PERKUTÁNNA KORONÁRNA
INTERVENCIA V LIEČBE ISCHEMICKEJ
CHOROBY SRDCA
Viliam Fridrich
Kardiologická klinika, oddelenie intervenčnej kardiológie, SÚSCH, Bratislava
V článku autor uvádza miesto perkutánnej koronárnej intervencie v liečbe ischemickej choroby srdca. Venuje sa indikáciám koronárnej intervencie u pacientov so stabilnou a nestabilnou angínou pektoris, ako aj s akútnym infarktom myokardu s a bez elevácie
ST segmentu.
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PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN THE TREATMENT OF ISCHEMIC HEART DISEASE
Author in the article describes the place of the percutaneous coronary intervention in the therapy of the patients with stable and
unstable angina pectoris and acute myocardial infarction with/without ST elevation.
Key words: Percutaneous coronary intervention, angina pectoris, acute myocardial infarction.
Key words MeSH: angioplasty – transluminal, percutaneous, coronary; angina pectoris; myocardial infarction; myocardial ischemia.
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Obidve techniky preukázali svoju terapeutickú účinnosť a obidve sa neustále vyvíjajú
a zdokonaľujú. PKI sa v priebehu rokov stala
významnou liečebnou technikou v terapii pacientov s koronárnou artériovou chorobou
(KACH). V roku 1998 v Spojených štátoch
amerických počet PKI prevýšil počet aortokoronárnych premostení a tento rozdiel sa
neustále zväčšuje. V roku 2003 sa vykonalo
celosvetovo viac ako 2 milióny PKI.
Perkutánna koronárna intervencia
v liečbe stabilnej angíny pektoris
Pod pojem perkutánna koronárna intervencia dnes zahrnujeme okrem klasickej balónikovej angioplastiky aj ďalšie techniky ako direktná koronárna aterektómia, vysokoobrátková rotablácia, extrakčná aterektómia, laserová
angioplastika a implantácia intrakoronárnych
stentov. Najčastejšie sa využíva balóniková dilatácia a implantácia stentov. Ostatné techniky
sa vykonávajú zriedkavejšie (menej ako 2 %).
Výhodou PKI je menšia invazívnosť výkonu, kratšie trvanie hospitalizácie, nižšia
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periprocedurálna morbidita u správne indikovaných pacientov. Nevýhodou je anatomická
limitácia možnosti vykonania PKI (chronické
uzávery, morfologicky nevhodné lézie) a restenóza. Periprocedurálny akútny uzáver koronárnej artérie v súčasnosti už nie je problémom
aj vďaka používaniu intrakoronárnych stentov
a modernej farmakologickej terapie. Rovnako
aj frekvencia emergentného AKP pre závažné
komplikácie po PKI je v súčasnosti nízka.
Restenóza je Achillovou pätou PKI.
Implantovanie intrakoronárnych stentov významne znížilo jej výskyt po úspešnej PKI (1, 2).
Na základe prospektívnych randomizovaných
štúdií je dnes oprávnená nádej, že táto závažná limitácia je vyriešená implantáciou stentov
uvoľňujúcich látku s antiproliferatívnymi účinkami (SUL).
Tieto významne znižujú riziko vzniku restenózy. Dva systémy (Cypher s aktívnou látkou sirolimom, výrobca Johnson & Johnson,
a Taxus Express s aktívnou látkou paclitaxol,
výrobca Boston Scientific) získali indikáciu na
implantovanie od amerického Federálneho
úradu pre lieky a potraviny (FDA). Ide o pacientov s de-novo stenózou na koronárnych
artériách. Klinický výskyt restenózy bol redukovaný o 80 % v porovnaní s kontrolným
súborom. Obidva systémy sa ukázali účinné
aj v podskupinách s vysokým rizikom restenózy (diabetici, bifurkačné stenózy, restenózy
v mieste implantovaných stentov a chronické
uzávery). V niektorých ekonomicky silných
krajinách Euróskej únie počet implantovaných
stentov uvoľňujúcich aktívnu látku prevýšil počet implantovaných stentov bez aktívnej látky
(v roku 2003 vo Švajčiarsku 56 %, Portugalsku
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53 %). Podobná situácia je aj v Spojených štátoch amerických.
Porovnanie PKI
a medikamentóznej liečby
Všetky štúdie porovnávajúce PKI a medikamentóznu terapiu pochádzajú z obdobia
pred uvedením stentov s aktívnou látkou
do klinickej praxe. Randomizovaných štúdií
porovnávajúcich PKI s medikamentóznou
liečbou je málo. Prvou bola štúdia Veterans
Affairs Angioplasty Compared to Medicine
(ACME). Boli v nej zahrnutí pacienti s jednocievnym poškodením a záťažou indukovanou
ischémiou. Pacienti liečení PKI mali lepšiu
toleranciu záťaže a častejšie boli bez angíny
pektoris (AP) (64 % vs. 46 %) (3). V rozšírenej
štúdii ACME, v ktorej boli zahrnutí aj pacienti
s dvojcievnym poškodením, mali obidve skupiny (PKI a medikamentózna) rovnaké výsledky v trvaní záťaže, výskyte angíny pektoris
a v kvalite života (4).
Ďalšou štúdiou porovnávajúcou PKI s medikamentóznou terapiou bola Randomized
Intervention Treatment of Angina (RITA2) (5). Boli v nej pacienti s prevažne jednocievnym poškodením. Skupina liečená PKI
mala minimálne zvýšené riziko výskytu úmrtia
alebo infarktu myokardu (ďalej IM). Hlavnou
príčinou vyššieho výskytu IM bol periprocedurálny vzostup enzýmov. Pacienti v skupine PKI
mali po 3 mesiacoch sledovania menej často
AP (po 2 rokoch sledovania boli rozdiely minimálne). Obidve štúdie randomizovali iba
pacientov s nízkym rizikom úmrtia. Podobné
výsledky dosiahli aj v štúdii Atrovastatin versus Revascularization Treatments (AVERT).

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
Kardiologická klinika, oddelenie intervenčnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
e-mail: fridrich@susch.sk

Úvod
Revaskularizácia ischemického myokardu je jedným zo základných pilierov modernej liečby pacientov s koronárnou artériovou
chorobou. V súčasnosti máme k dispozícii dve
všeobecne akceptované techniky revaskularizácie:
1. aortokoronárne premostenie (AKP)
sa začalo v klinickej praxi používať v r. 1967,
2. perkutánna koronárna intervencia
(PKI), ktorú uviedol do klinickej praxe v r. 1977
Gruentzig.
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Pacienti s agresívnou hypolipidemickou terapiou (80 mg atrovastatínu) mali menej ischemických príhod než pacienti s PKI. Do štúdie
boli randomizovaní pacienti s nízkym rizikom.
V štúdii Asyptomatic Cardiac Ischemia
Pilot (ACIP) randomizovali pacientov s tichou
ischémiou myokardu. Štúdia mala tri ramená.
V prvom AP kontrolovali medikamentózne,
v druhom účinok medikamentóznej terapie na
ischémiu kontrolovali pomocou ambulantného
EKG monitorovania a v treťom AP liečili revaskularizáciou (AKP alebo PKI) (6). Pacienti, ktorí podstúpili revaskularizáciu mali významne
nižšiu mortalitu než pacienti v obidvoch medikamentóznych ramenách, pričom z revaskularizácie najviac profitovali pacienti s poškodenou RIA (7). Štúdia Medicine, Angioplasty or
Surgery Study (ďalej MASS) porovnala jednotlivé terapie (medikamentózna, PKA, AKP)
(8). Revaskularizácia (AKP a PKI) účinnejšie
kontrolovala AP ako medikamentózna liečba.
Porovnanie PKI a AKP
Porovnanie bolo realizované vo viacerých
randomizovaných štúdiách (9, 10). Najväčšia
z nich je štúdia Bypass Angioplasty Surgery
trial (ďalej BARI) (9). Najvýznamnejším rozdielom počas dlhodobého sledovania bola potreba opakovanej revaskularizácie v skupine
pacientov liečených PKI (54 % po PKI a 8 %
po AKP). Dĺžka prežívania nebola ovplyvnená
spôsobom revaskularizácie, okrem podskupiny pacientov s liečenou cukrovkou a závažným
viaccievnym poškodením. Aortokoronárne
premostenie v tejto podskupine významne
predlžovalo prežívanie (11).
Všetky vyššie spomenuté štúdie majú
z pohľadu dnešnej praxe PKI závažnú limitáciu – minimálnu frekvenciu implantácie intrakoronárnych stentov. Ich výpovedná hodnota
je dnes už skôr len historická.
Arterial Revascularization Therapies
Study (ARTS) porovnala pacientov liečených
PKI s obligatórnou implantáciou stentu so skupinou pacientov liečených pomocou aortokoronárneho premostenia (12). Po jednom roku
sledovania neboli rozdiely vo výskyte úmrtia,
ložiskovej ischémie mozgu alebo infarktu myokardu. Opakovanej revaskularizácii sa podrobilo v skupine liečených PKI 16,8 % (skupina
liečená AKP 3,5 %) (26). Potrebu opakovanej
revaskularizácie v porovnaní so štúdiami s minimálnou frekvenciou implantácie stentov sa
podarilo znížiť o takmer 50 %. Ekonomické
náklady boli v skupine PKI po roku sledovania
polovičné v porovnaní so skupinou AKP.
V minulom roku bolo publikované pokračovanie štúdie ARTS, štúdia ARTS II.
Porovnali v nej výsledky chirurgickej skupiny
z ARTS I so skupinou pacientov s implantovaným stentom s aktívnou látkou (Cypher).
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Obidve skupiny mali po 1 roku sledovania porovnateľný výskyt mortality alebo závažných
kardiovaskulárnych komplikáciách. V blízkej
budúcnosti budú nepochybne upravené indikácie pre revaskularizáciu pacientov s KACH
v prospech PKI.

gom v centre. Priamy prevoz pacienta na pracovisko s programom PKI významne skracuje
čas EKG-reperfúzia v porovnaní s prevozom
pacienta do nemocnice bez programu s PKI
a s následným transportom do centra s akútnym programom PKI.

PKI v liečbe akútneho infarktu
myokardu s eleváciou ST
segmentu
Perkutánna koronárna revaskularizácia je
účinnou metódou v liečbe pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami. V skupine pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI) je direktná rekanalizácia uzáveru metódou voľby. Významne
znižuje mortalitu a morbiditu.
Obnovenie prietoku u pacientov s AIM
pomocou mechanickej reperfúzie je úspešné
vo viac ako 90 %. Hospitalizačná mortalita sa
pohybuje v rozsahu 0–13 %. Pacienti liečení
PKI prežívajú 1 rok v 88–98 %, 3 roky v 87–
90 % a 5 rokov v 78–89 %. Prediktormi vyššej
mortality sú znížená funkcia ľavej komory,
trojcievne poškodenie, vyšší vek a absencia
kolaterálneho obehu. Hlavnou príčinou rekurentnej ischémie po prepustení je restenóza.
Reinfarkty sa vyskytujú 2–3 %.
U významného počtu pacientov (okolo
25 %) napriek dobrému angiografickému výsledku a prietoku TIMI 3 nedochádza k poklesu ST segmentu. Obnovenie prietoku v epikardiálnom úseku artérie ešte nemusí znamenať
aj myokardiálnu perfúziu. V anglosaskej literatúre sa tento jav označuje ako „no reflow
phenomenon“. V takom prípade aj napriek
rekanalizácii uzáveru a odstráneniu zúženia
koronárnej artérie nedochádza k zobrazeniu
kapilárnej časti koronárneho riečiska počas
kontrolnej koronarografie a teda nedochádza
k myokardiálnej perfúzii. Príčin môže byť viacero. Môže ísť o reperfúzne poškodenie mikrovaskulárneho riečiska voľnými kyslíkovými
radikálmi, preplnenie myocytu vápnikom („calcium overload“), edém tkaniva, spazmus mikrocirkulácie, vytváranie neutrofilových zátok,
mikroembolizáciu disseminiovaného trombu
alebo aterosklerotického plaku.
Viaceré štúdie preukázali bezpečnosť
transportu pacientov s akútnym infarktom (13,
14, 15).
O ďalšom osude pacienta s AIM s eleváciou ST segmentu rozhoduje prvý lekársky kontakt. Ideálne je, ak má rýchla zdravotná služba
vybavené sanitné vozidlo s 12 zvodovým EKG.
Na základe interpretácie EKG a predpokladaného času transportu do nemocnice s programom priamej PKI je pacientovi poskytnutá buď
PKI alebo fibrinolýza v najbližšom centre s koronárnou jednotkou. EKG môže byť interpretované aj telemetricky službukonajúcim kardioló-

Priama PKI na Slovensku
Na Slovensku vykonávajú v súčasnosti
priamu PKI v Slovenskom ústave srdcových
a cievnych chorôb v Bratislave, v Stredoslovenskom ústave srdcových chorôb v Banskej
Bystrici a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb v Košiciach. Počet centier je
nedostatočný a existujúce pracoviská zápasia
s problémom financovania programu direktnej
PKI. V porovnaní s Českou republikou, ale aj
ostatnými okolitými krajinami výrazne zaostávame. V roku 2001 sme vykonali na Slovensku
u pacientov so STEMI 49 PKI/mil. obyvateľov,
v ČR 400 PKI/mil. obyvateľov.
PKI v liečbe nestabilnej AP
a akútneho infarktu myokardu
bez elevácie ST segmentu
(NSTEMI)
V liečbe nestabilnej AP a NSTEMI sa navzájom dopĺňajú dve koncepcie: konzervatívna
a intervenčná. Zjednodušene môžeme konštatovať, že čím je pacient rizikovejší (závažná angína pektoris, opakovaná ischémia myokardu,
známky obehového zlyhávania počas stenokardie, vyšší vek, dynamika EKG, pozitívne
kardiošpecifické enzými), tým viac profituje
z intervenčnej terapie.
Optimálna stratégia sa neustále zdokonaľuje a spresňuje. Štandardným postupom pre
medicínu dôkazov sú prospektívne randomizované štúdie a registre porovnávajúce konzervatívnu a intervenčnú liečbu.
Významnou štúdiou, ktorá ovplyvnila naše
rozhodovanie je FRISC II. Zaradili do nej vysoko rizikových pacientov s AKS bez elevácií
ST (16). Pacienti boli randomizovaní do skorého invazívneho ramena (PKI do 4 dní alebo
CABG do 8 dní) a neinvazívneho ramena,
v ktorom bola revaskularizácia vykonávaná iba
v prípade perzistujúcej závažnej angíny. Po
jednoročnom sledovaní bol prítomný benefit
invazívnej stratégie (signifikantný pokles celkovej mortality 2,2 vs. 3,9 % a výskyt infarktu
8,6 vs. 11,6 %). V invazívnom ramene bol o polovicu nižší výskyt angíny pektoris a potreby
rehospitalizácie. Podobné výsledky sa dosiahli
v štúdii TACTICS. Potvrdila výsledky FRISC II
a rozšírila ich pre podskupinu pacientov, ktorí
nemali zvýšený troponín (17).
Podľa EuroHeart Survey bola PKI vykonaná u 25 % pacientov s AKS, z toho v 74 %
bol súčasne implantovaný koronárny stent
(18). Bezpečnosť a úspešnosť PKI sa význam-
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Záver
Perkutánna koronárna intervencia sa
v liečbe koronárnej artériovej choroby využíva už viac ako štvrťstoročie (25). Zaradila sa
medzi etablované liečebné modality a dnes je
všeobecne akceptovaným spôsobom terapie
KACH spolu s medikamentóznou a chirurgickou liečbou. Nesmieme však strácať z očí
cieľ – maximálny prospech pre pacienta s najmenším možným rizikom. Súčasná medicína
dôkazov nám dovoľuje indikovať PKI u pacientov so stabilnou AP za účelom zlepšenia kvality
života. Zatiaľ nám chýbajú dôkazy, že môžeme
pomocou PKI znížiť výskyt infarktu myokardu
alebo mortalitu (26, 27). Holmboe a spol. (28)
hodnotili vo svojej práci informovanosť pacientov so stabilnou AP pred výkonom PKI. Viac
ako 75 % pacientov verilo, že PKI znižuje riziko
infarktu myokardu a má vplyv na predĺženie
života. Menej ako 50 % pacientov bolo schopných vymenovať aspoň jednu potenciálnu
komplikáciu. Spertus a spol. (29) hodnotili vo
svojej práci kvalitu života u pacientov po PKI.
Výrazné zlepšenie kvality života udávali pacienti so závažnou AP pred výkonom. Naopak,
viac ako 10 % pacientov s minimálnymi ťažkosťami pred PKI udávali v priebehu jedného roku
zhoršenie kvality života. Významnou zmenou
prešli indikácie PKI u akútnych koronárnych
4 / 2005
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syndrómov. U pacientov so STEMI je dnes PKI
považovaná za najúčinnejšiu a najefektívnejšiu liečebnú metódu. Pokiaľ je PKI dostupná
(cca do 80–100 km od centra s 24 hodinovým
programom akútnej PKI) preferujeme mechanickú reperfúziu pred trombolýzou. Pacienti

s NSTEMI, hlavne pacienti s vysokým rizikom
závažných kardiovaskulárnych príhod, musia
byť manažovaní podľa aktuálneho stavu a najneskôr nasledujúci pracovný deň konzultovaní
s pracoviskom s možnosťou koronárnej intervencie.
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ne zlepšila s používaním stentov a podávaním
inhibítorov GPIIb/IIIa receptorov. Implantácia
stentu do koronárnej artérie pomôže mechanicky stabilizovať komplikovaný aterosklerotický plát. U pacientov s nestabilnou angínou
pektoris (NAP) v klinickej štúdii BENESTENT II
bolo dokumentované, že implantácia stentu je
bezpečná a významne znižuje 6 mesačný výskyt restenózy (19). Aj u pacientov s akútnym
koronárnym syndrómom môžeme očakávať
významný pokles výskytu restenózy po implantácii stentov uvoľňujúcich antiproliferačnú
látku.
Významný podiel na poklese závažných
kardiovaskulárnych príhod má adjuvantná antitrombotická liečba. Analýza podskupín v štúdiách EPIC, EPILOG, CAPTURE a PURSUIT
preukázala benefit liečby inhibítormi IIb/IIIa
glykoproteínových (GP) receptorov v zmysle
zníženia výskytu periprocedurálnych komplikácií (20, 21, 22, 23). Z podávania inhibítorov
IIb/IIIa GP receptorov profitujú všetci pacienti
s akútnym koronárnym syndrómom, ktorí
podstupujú koronárnu intervenciu.
Nedávno publikované štúdie PCI-CURE
preukázali význam krátkodobého aj dlhodobého podávania klopidogrelu u pacientov
s akútnym koronárnym syndrómom riešených
koronárnou intervenciou (24). Pozitívny vplyv
bol prítomný už po 30 dňoch a pretrvával až do
ukončenia terapie (priemer 8 mesiacov).
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