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Akutní koronární syndromyAkutní koronární syndromy

♦Kardiovaskulární onemocnění – hlavní 
příčina úmrtí v industrializovaných 
zemích i v roce 2020

♦Nejčastější akutní manifestací 
kardiovaskulárních onemocnění – AKS 
(AIM, nAP, němá ischémie, srdeční 
selhání, náhlá smrt)



AKS – co bychom mohli udělat lépe AKS – co bychom mohli udělat lépe 
v přednemocniční péči ?v přednemocniční péči ?

Z pohledu kardiologa intenzivisty z PCI centra:

♦Edukace lidstva (mládež ?)

♦Diagnostika

♦Úvodní léčba

♦Transport

♦Řešení komplikací



AKS – dAKS – diagnostika (1)
♦ Klinika:

• Anamnestické prepedeutické znalosti *
• Přímá konzultace PCI centra

♦ EKG:
• Zdržuje.
• Šetří sekundární převozy včetně nemocničních !!!
• Natočit !
• Trening v interpretaci ? (zpětná vazba)
• Poslat do centra – 1 PCI centrum a dlouhá 

dojezdová vzdálenost v. Praha (EKG faxem lze 
poslat všude)

*Janota T. Přednemocniční péče při podezření na akutní koronární 
syndrom. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2011;3(4):1-5



AKS – dAKS – diagnostika (2)

♦ Biochemie:

• FABP –↑ do 30 min., ale kity málo citlivé.

• High sensitive cTnI/cTnT –↑ od 30 min., po 
3 hod. vyloučení AIM, ale point of care testy 
do tašky ? 

♦ ECHO:

• Velikost ↓, cena ↓, kvalita ↑.

• Dif. dg. ano, jednoznačná dg ne.

• Kvalifikace ?



AKS – léčba při prvním kontaktuAKS – léčba při prvním kontaktu

BetablokátoryBetablokátory  (1):(1):
♦ Profit Profit především především při velkém IM a časném podánípři velkém IM a časném podání..
♦ Okamžitá revaskularizaceOkamžitá revaskularizace urychlila oběhovou a  urychlila oběhovou a 

rytmovou stabilizaci. Přínos BB asi klesl.rytmovou stabilizaci. Přínos BB asi klesl.
♦ Při trombolýzePři trombolýze metoprolol a atenolol i.v. přínosný  metoprolol a atenolol i.v. přínosný 

jen při tachykardii/tachyarytmii jen při tachykardii/tachyarytmii (COMMIT, GUSTO)(COMMIT, GUSTO). . 
⇒⇒ doporučení: jen při  doporučení: jen při tachykardii/tachyarytmiitachykardii/tachyarytmii

♦ Před prim. PCIPřed prim. PCI -  - i.v. jen u doposud neléčenýchi.v. jen u doposud neléčených:     :     
↓ mortalitu (1,8 v. 3,7%, p = 0,0035)                         ↓ mortalitu (1,8 v. 3,7%, p = 0,0035)                         
    ↓ MACE (5,5 v. 7,8%, p = 0,027)                               ↓ MACE (5,5 v. 7,8%, p = 0,027)                           
    ↓ procedurální komplikace (23 v. 34%, p     ↓ procedurální komplikace (23 v. 34%, p <<  
0,0001)0,0001)                                            (PAMI, PAMI (PAMI, PAMI 
2, Stent PAMI, CADILLAC)2, Stent PAMI, CADILLAC)



AKS – léčba při prvním kontaktu AKS – léčba při prvním kontaktu (2)(2)

BetablokátoryBetablokátory  (2):(2):

♦ Metoprolol (Betaloc) i.v. – poločas 4 hod.Metoprolol (Betaloc) i.v. – poločas 4 hod.

♦ Esmolol (Esmocard, Brevibloc) i.v. – 9 min. ! Esmolol (Esmocard, Brevibloc) i.v. – 9 min. ! 
                                                                        
• 100 mg/10 ml - bolusy nebo perfuzorem 100 mg/10 ml - bolusy nebo perfuzorem 

podle tabulky v příbalovém letákupodle tabulky v příbalovém letáku
• nejvyšší nejvyšší ββ1-selektivita1-selektivita
• cenacena                                                                                                                                  

                                                        



AKS – přednemocniční léčbaAKS – přednemocniční léčba (3) (3)

KatecholaminyKatecholaminy

♦perfuzorem i při primárním transportu ?perfuzorem i při primárním transportu ?  



Anamnéza včetně vyhodnocení rizikových faktorů ICHS.
Fyzikální vyšetření se zaměřením na manifestaci jiných příčin obtíží a 
na projevy hemodynamické a rytmové nestability.

EKG v ambulanci/voze RZP 
Zavedení periferní žilní kanyly
Farmakoterapie:                          
- ASA, heparin, clopidogrel/…..    
     - další dle stavu

Přetrvávající ST 
elevace

Bez ST elevací, 
ale vysoké riziko

Bez ST elevací, 
nižší riziko

Přímý transport 
do katetrizační 
laboratoře. (Při 
obtížích < 2 hod a 
nedostupnosti 
PCI do 90 min. 
trombolýza.)

Transport do PCI 
centra. 
Koronarografie do 
2 hod.

Transport do 
nemocnice. 
Koronarografie 
podle rizikové 
stratifikace ev. 
zátěžového testu.

Trvající podezření na AIM/nAP



AKS – přednemocniční léčba AKS – přednemocniční léčba (5)(5)

Antikoagulace i.v./s.c.:Antikoagulace i.v./s.c.:

♦ Nefrakcionovaný heparinNefrakcionovaný heparin

♦ LMWH (enoxaparin …..)LMWH (enoxaparin …..)
♦ Fondaparinux - Fondaparinux - nepřímý inhibitor koagulačního nepřímý inhibitor koagulačního 

faktoru X. - tlumí tvorbu trombinufaktoru X. - tlumí tvorbu trombinu 

♦ Bivaluridin - Bivaluridin - rychle  a krátce působící inhibitor rychle  a krátce působící inhibitor 
trombinu v cirkulaci i v trombu trombinu v cirkulaci i v trombu (HORIZONS-AMI, (HORIZONS-AMI, 
ACUITY)ACUITY)



AKS – přednemocniční léčbaAKS – přednemocniční léčba

Antiagregace:Antiagregace:

♦ ASA i.v.ASA i.v.

++  

♦ Klopidogrel – efekt za 2(4) hodiny, Klopidogrel – efekt za 2(4) hodiny, 
variabilita efektu, rezistence až u 40%  variabilita efektu, rezistence až u 40%  
(300 mg (300 mg → 600 mg)→ 600 mg)

♦ Ticagrelor (Brilique) – méně rezistencíTicagrelor (Brilique) – méně rezistencí

♦ Prasugrel (Efient)Prasugrel (Efient)



PrasugrelPrasugrel  (Efient)(Efient)

♦Thienopyridin

♦ Ireverzibilní P2Y12 inhibice

♦Nástup efektu za 30 min. po p.o. užití

♦Větší inhibice agregace destiček              
po nasycovací dávce 60 mg                        
i udržovací dávce 10 mg 1xd 

♦Menší závislost na cytochromu P-450 
Jakubowski JA et al. Cardiovasc Drug Rev 2007;25:357–374



KKlopidogrel 900lopidogrel 900  mg mg v. v. Prasugrel Prasugrel 
ACAPULCO studyACAPULCO study

Montelescot G, et al. Thromb Haemost 2010;103(1):213-223
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Antman EM et al. J Am Coll Cardiol 2008;51(21):2028-33

Clopidogrel

TIMI Triton 38: klopidogrel+ASA v. prasugrel+ASA

Recidiva AIM

Prasugrel

5.24

4.27

Prasugrel

Clopidogrel 4.79

3.4

HR= 0.69 (0.58-0.83)
p<0.0001

HR= 0.81 (0.70-0.95)
p=0.008

MI = Nonfatal Myocardial Infarction 
* = Kaplan-Meier estimates
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Klopidogrel + ASA  v.  prasugrel + ASA

NNT = 41

p=0,0221

TIMI Triton 38

21 % 
RRR



Ticagrelor 
(Brilique) + 
+ASA v. 
Klopidogrel 
+ ASA



Farmakoterapie:                    
      ASA + heparin + podle 
stavu ……..

Přetrvávající ST 
elevace -
prasugrel ihned

Bez ST elevací, 
ale vysoké riziko– 
prasugrel dleSKG

Bez ST elevací, nižší 
riziko – prasugrel/ 
ticagrelor/clopidogrel

Přímý transport do 
katetrizační 
laboratoře. (Při 
obtížích < 2 hod a 
nedostupnosti PCI 
do 90min. 
trombolýza.)

Transport do PCI 
centra. 
Koronarografie do 
2 hod.

Transport do 
nemocnice. 
Koronarografie 
podle rizikové 
stratifikace ev. 
zátěžového testu.



AKS – přednemocniční              AKS – přednemocniční              
elektroléčba arytmiíelektroléčba arytmií

♦ Většina fibrilací komor začíná jako Většina fibrilací komor začíná jako 
komorová tachykardie.komorová tachykardie.

♦ Amiodaron – efekt i z hodiny.Amiodaron – efekt i z hodiny.

♦ Defibrilace komorových tachykardií          Defibrilace komorových tachykardií          
se zachovaným pulzem.se zachovaným pulzem.



Děkuji za pozornost !
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