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„Vo vede nie je až také dôležité získať nové fakty, dôležitejšie 
je objaviť nové spôsoby premýšľania o  nich“. (Wiliam Henri 
Bragg)

V  časopise Cardiology Letters roku 2017 v  čísle 3 boli 
uverejnené nové výsledky z ostatného „registra“ manažmentu 
akútnych koronárnych syndrómov (AKS) v  Slovenskej re-
publike (1). Závery SLOVAKS-3 a  rozpamätanie sa na moje 
editoriály od roku 2005 (Čo môžeme urobiť „zo dňa na deň“, 
SLOVAKS-1: Pilotný register a konsenzus v manažmente AKS, 
SLOVAKS-2, publikované v roku 2008 a 2013) ma inšpirovali 
k  tejto možno „labutej piesni“ v  rámci STEMI a  k  zamys-
leniu sa a  napísaniu štvrtého editorialu  najmä z  pohľadu 
manažmentu akútneho infarktu – STEMI (2, 3, 4). Myslím 
si, že je ešte čas zmeniť niektoré opakovane zdôrazňované 
skutočnosti pre optimálny manažment STEMI. Pridávam, 
že nielen s vierou, ale aj na základe skúseností na „poli boja 
a  záchrany ľudského života“. 

Akútny infarkt myokardu s  eleváciou segmentu ST 
(STEMI) v  EKG obraze je aj v  roku 2017 klinickou, ale aj 
výskumnou výzvou. STEMI je najčastejšie klinickou mani-
festáciou aterotrombotickej kritickej fázy koronárnej arté-
riovej choroby srdca, ktorá vyžaduje promptný komplexný 
manažment, najlepšie už prednemocnične. Prednemocničný 
algoritmus pri diagnostickom a pri liečebnom rozhodovaní 
a  jeho realizácii je nezastupiteľný. Už Hippokrates hovoril, 
že v  umení zvládnuť akútne stavy, ktoré usmrcujú najviac 
pacientov, existujú medzi lekármi veľké rozdiely. Po bezob-
sažných diskusiách koncom 90-tých rokov a  začiatkom 
21.  storočia, o  tom čo je lepšie, či direktná perkutánna 

koronárna angioplastika (P-PKI) alebo fibrinolýza, najmä jej 
prednemocničné podanie v indikovaných prípadoch v rám-
ci farmakoinvazívneho postupu, sme v  prvom editoriále 
v  roku 2005 napísali, čo môžeme spraviť „zo dňa na deň“ 
v  rámci zlepšenia liečby STEMI. Vzhľadom na to, že nebol 
dostatočný počet aktívnych invazívnych centier, ktoré by 
vykonávali liečbu STEMI P-PKI, kládli sme dôraz na far-
makoinvazívnu liečbu najmä v  rámci kritickej fázy STEMI 
–  prednemocnične. Reperfúzne techniky STEMI sme „ne-
porovnávali“, ale zdôraznili sme, že pacienti najmä s predným 
STEMI do troch hodín sú jasne indikovaní na farmakolo-
gickú reperfúziu (najmä bolusová tenektepláza) a  farmako-
invazívny postup (tenektepláza s následnou koronarografiou 
a podľa výsledku PKI doriešenie stavu), ak nie je v potreb-
nom čase, podľa odporúčaní, dostupná P-PKI! Napriek 
vtedajšej situácii na Slovensku – málo intervenčných centier, 
nízky počet P-PKI, celoplošne zastaraná a  nedostatočná 
farmakologická reperfúzia STEMI (streptokináza), dlhé 
časové okná a  dlhý celkový ischemický čas, navrhovaný 
farmakoinvazívny postup (bolusová tenektepláza s následným 
transportom do kardiocentra na koronarografiu) sa aj v mys-
lení viacerých intervenčných kardiológov prekonávalo s pre-
kážkami. Niektoré informácie o  STEMI boli publikované 
v  rámci auditu kardiovaskulárnych chorôb už v  roku 1998 
(5). Nelichotivé orientačné údaje z roku 2006 v rámci kom-
plexného manažmentu STEMI v SR bolo potrebné spresniť, 
overiť a  tiež získať poznatky a  vedomosti, ako sa výsledky 
štúdií, registrov a odporúčania sofistikovaných kardiologic-
kých spoločností pre STEMI implementujú do každodennej 
praxe (6 – 9). Myšlienka o vylepšení a dostupnosti všetkých 
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reperfúznych modalít pre celé Slovensko pretrvávala. Aj 
preto sme v rokoch 2007 – 2008 po peripetiách publikova-
li konštatovanie, že Slovensko má konsenzus kompromisov 
v  manažmente STEMI a  prvý pilotný register akútnych 
koronárnych syndrómov SLOVAKS (SLOVenský register 
Akútnych Koronárnych Syndrómov) spolu s  odborným 
usmernením Ministerstva zdravotníctva SR pre reperfúznu 
liečbu STEMI (2, 4, 10). V tomto kontexte výsledky prvého 
registra SLOVAKS zmapovali situáciu STEMI na Slovensku. 
Od publikovaného konsenzu, odborného usmernenia sa 
očakávalo podstatné zlepšovanie celkového manažmentu 
STEMI. Smer bol vytýčený a cieľom priorít v zásadnej lieč-
be STEMI, ktorou je reperfúzna liečba bolo a  ostáva: čo 
najskôr liečiť čo najväčší počet chorých so STEMI, a  tým 
dosiahnúť skorý a dlhodobý pokles mortality (letality) a srd-
cového zlyhávania. Inými slovami súboj s  časom je najdô-
ležitejšou liečebnou výzvou STEMI. Neprehrať tento súboj 
s časom znamená začať čo najskôr reperfúznu liečbu infark-
tu prislúchajúcej tepny, a  to na prvom mieste, ak sú splne-
né kritéria P-PKI. V  druhom poradí, ak nie sú kontraindi-
kácie farmakoinvazívnym postupom – prednemocničná 
trombolýza s priamym transportom pacienta do kardiocen-
tra s cieľom koronarografie a podľa potreby PKI. Farmako-
invazívny postup, ako ukázali viaceré štúdie a  registre, má 
v indikovaných situáciach nezastupiteľné miesto v reperfúz-
nej liečbe STEMI s  vynikajúcimi výsledkami a  prognózou 
(päťročné výsledky štúdie CAPTIM, jednoročné výsledky 
registra FAST-MI porovnateľné s  P-PKI (farmakoinvazívny 
postup mortalita 2,1 % a P-PKI 3,2 %), a najmä veľká ran-
domizovaná medzinárodná štúdia STREAM – bolusová 
tenektepláza + moderná protidoštičková a  antikoagulačná 
liečba v  prvých dvoch až troch hodinách je jednoduchou 
a rovnocennou alternatívou s PKI, pokiaľ táto nie je urobe-
ná v stanovenom čase – 60, 90, 120 minút od prvého lekár-
skeho kontaktu k P-PKI a podľa rozsahu STEMI) (6, 11 – 13). 
Vhodné je zdôrazniť, že v  štúdii STREAM ide o  farmako-
invazívny postup a nie o facilitovanú PKI. STREAM ukáza-
la vynikajúce rovnocenné výsledky na 30. deň, 1. rok 
a očakávajú sa výsledky po piatich rokoch. Tieto skutočnos-
ti veľmi prehľadne dokumentuje štúdia z Prešovského centra 
s  nasledovnými krátkodobými výsledkami a  prognózou 
pacientov vo vzťahu k  časovému intervalu „EKG-PKI“ pri 
STEMI: exitus letalis – ak EKG-PKI ≤ 120 min: 3,9  % 
(230  pts) a  ak EKG-PKI ≥  120  min: 10  % (110 pts) (p = 
0,026). Kardiálna dekompenzácia – ak EKG-PKI ≤ 120 min: 
21,3  % a  ak EKG-PKI ≥120  min: 39,1  % (p = 0,001) (14). 
Čo najnižšie percento chorých so STEMI, ktorí nedostali 
reperfúznu liečbu, je významný ukazovateľ kvality ma-
nažmentu STEMI. Tu je vhodné pripomenúť, že ani v roku 
2017 sa „nič“ nezmenilo z  liečebnej skúsenosti, že pri STE-
MI (rýchly) čas je (zachrániť) sval a  (dobrý) sval je (dlhší) 
život. Toto je naplňovaním toho, na čo už pred vyše 35-timi 
rokmi poukázali Reimer a Jennings (15). Ako sme na úvod 

naznačili, už v  minulosti sme zdôrazňovali, že nie je pro-
spešné ani správne šíriť falošnú informáciu o  antagonizme 
reperfúznych liečebných modalít, podceňovať časové one-
skorenia v  rámci P-PKI vo veľmi skorých minútach vzniku 
STEMI (≤ 2 hodiny), spochybňovať prácu v  periférnych 
rajónnych nemocniciach a  ich rozhodovanie, pokiaľ postu-
pujú podľa platných odporúčaní a  dohôd. Po námahavej 
práci kolegov na Slovensku sme konštatovali, že v  tomto 
kontexte sa situácia podstatne zmenila k  lepšiemu a  tzv. 
prázdne diskusie vystriedal konštruktívny prístup všetkých 
zainteresovaných v  liečbe STEMI. Po analýze výsledkov 
SLOVAKS-2 komparáciou s predchádzajúcim registrom sme 
zistili: výrazne zlepšenia v  počte celkovej primárnej reper-
fúznej liečby (76  % chorých), podstatného zvýšenia P-PKI 
(65  %), veľmi dobrej adjuvantnej medikamentovej liečby, 
najmä nepostrádateľnej protidoštičkovej liečby (kyselina 
acetylsalicylová 98  %, klopidogrel 93  %, prasugrel 7  %, ti-
kagrelor registrovaný pre STEMI až od 1.4.2012, ešte nebol 
dostupný), statínovej (93  %), ACE-inhibítorovej (85  %), 
betablokátorovej (88 %) liečby a tiež v poklese nemocničnej 
letality STEMI (2007 vs 2011: 9,4  % vs 5,9  %, p  < 0,001). 
Letalita sa po prvýkrát analyzovala aj v  prvom (10,7  %) 
a  šiestom (13,8  %) mesiaci (16). Konštatovali sme, že „bé-
molom“ v  manažmente STEMI na Slovensku ostáva dlhé 
časové zdržanie u  pacienta, ktoré podstatne ovplyvňuje 
predĺženie celkového ischemického času, ďalej realizácia 
P-PKI za cenu neprimeraného časového zdržania oproti 
farmakoinvazívnej liečbe najmä v prvých (1 – 3) hodinách.
Výrazné časové oneskorenia pre P-PKI jednoznačne prispie-
va k predĺženiu celkového ischemického času STEMI. Táto 
dobre mienená snaha „za každú cenu“ o čo najlepšiu reper-
fúznu liečbu v  zmysle P-PKI, može prispievať k  tzv. reper-
fúznemu paradoxu (17). V  tomto kontexte a  v  kontexte už 
zdôraznenej dôležitosti prednemocničnej fázy STEMI Pra-
covná skupina akútnej kardiológie SKS vo svojom programe 
opakovane deklarovala prípravu odporúčaní pre skorý 
manažment STEMI, čo sa stalo realitou. SKS spolu so Spo-
ločnosťou pre urgentú medicínu a  medicínu katastrof (SU-
MaMK) pripravila v  domácej literatúre prioritný kvalitný, 
zahraničnými expertmi zoponovaný dokument, ktorý ob-
stojí aj v celoeurópskom hodnotení (18). Dokument zahŕňa 
sprísnené kritériá EKS z roku 2012 pre manažment STEMI, 
najnovšie poznatky a  používanie modernej  antiagregačnej, 
ale aj antikoagulačnej liečby. Napriek radosti z  výsledkov 
spoločnej práce sme konštatovali, že stále ostáva výzvou čo 
najširšia implementácia odporúčaní do každodennej klinic-
kej praxe a  správne definovaná regionalizácia starostlivosti 
o STEMI chorých, najmä v horských a vzdialených oblastiach 
s možným významným časovým zdržaním k P-PKI s cieľom 
vyhnúť sa reperfúznemu paradoxu. Táto výzva v  ďalších 
rokoch akoby zanikala v  dosiahnutej „spokojnosti“ a  ešte 
nie zaslúženej eufórii, akí sme vynikajúci, a  preto nepotre-
bujeme farmakoinvazívnú reperfúznu modalitu, ktorá vymi-
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zla v rámci Slovenska spolu s 3. generačným fibrinolytikom 
– tenekteplázou (nie je už vôbec dostupná) a  odpoveď ne-
nechala na seba dlho čakať. SLOVAKS-3 zverejnil tieto 
výstražné skutočnosti nasledovne (19):
• P-PKI 71 %. 
• Trombolýza a  farmakoinvazívny postup z  medicínskej 

praxe zanikol, čo je odborne neodôvoditeľné. 
• Zo všetkých prípadov P-PKI bolo až 37  % vykonaných 

mimo odporúčaného – zdôrazňujeme – hraničného ča-
sového limitu – do 120 min od EKG) a  65  % chorých 
malo P-PKI mimo optimálneho časového limitu – do 
90 min od EKG, nehovoriac už o časovom limite 60 min 
v určitých klinických situáciách. 

• Značná časť pacientov spĺňala indikáciu na prednemoc-
ničné podanie fibrinolytika + antitrombotická liečba + 
transport do kardiocentra tzv. farmakoinvazívna reper-
fúzna stratégia STEMI, čo sa však nezrealizovalo.

• 35 % pacientov so STEMI bolo dopravených k P-PKI ces-
tou sekundárneho transportu (predĺženie časových okien 
a  celkového ischemického času, na ktorom sa podieľa 
„bohužiaľ“ stále aj pacient).

• Nárast mediánu celkového ischemického času u pacientov 
liečených P-PKI.

• Nízke percento používania nových protidoštičkových 
molekúl pri STEMI (prasugrel 4,5 %, tikagrelor 12,3 %).

• Rezerva v indikovaní statínu (iba 55 % pacientov) (% za-
stúpenie atorvastatínu vo vysokej dávke 80 mg nebolo 
analyzované).

• Hospitalizačná letalita – zastavenie jej poklesu, hoci vý-
sledok z  roku 2015 5,8  % je veľmi dobrý (avšak nie sú 
započítané prednemocničné úmrtia tzv. skrytá časť letality 
STEMI).

• Nepraznivá letalita 11 %/30. deň, 14 %/6. mes, 15 %/12.
mes, 18  %/2 roky a  v  prípade NSTEMI – sú výsledky 
nelichotivé, priam alarmujúce).
Tieto výsledky nás ovprávňujú k rozčarovaniu z  eufórie, 

ktorú sme pociťovali v rámci predchádzajúcich registrov. Natíska 
sa nám tu otázka – kto je za to zodpovedný, prečo sme napriek 
predchádzajúcim dohodám takto dopadli (vymiznutie farmako-
invazívneho reperfúzneho manažmentu a iné)? Nejde o perzo-
nifikáciu zodpovednosti. Oveľa potrebnejšie je zdôraznenie, že 
všetci, ktorí sa podieľame na komplexnom manažmente AKS, 
vrátane kompetentných orgánov MZ a odborných spoločností 
– predsa sme na jednej lodi. Liečba je len jediná, keďže správny 
smer bol už v  minulosti správne určený. Napriek problémom 
súčasnosti je potrebné v ňom vytrvať a spoločne ho dodržiavať 
a vylepšovať, lebo len touto cestou sa asi prepracujeme k pre-
cíteniu „pokoja a  ticha“, ktoré prichádzajú iba k  ľuďom činu. 

Na záver iba toľko, že každý doterajší editoriál v  rámci 
SLOVAKS registrov a  reperfúznej liečby STEMI bol charak-
terizovaný a  jeho písanie podporené hodnotnou úvodnou 
alebo záverečnou myšlienkou významých osobností v dejinách 

ľudstva. Aj v tomto editoriále úvodný citát charakterizuje a vy-
stihuje napísané slovo a dodávame: „Kto má uši nech počúva 
a  premýšľa“ lebo ako výstižne povedal náš kolega MUDr. 
Max Kašparu vo svojej knižke „Inými slovami: „Výnimočným 
pravidlom, ktoré by spravidla potvrdzovalo výnimku, by mala 
byť výnimka, ktorá spravidla potvrdzuje samotné pravidlo“.
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