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Akutní koronární syndromy – Máme je dělit na nestabilní AP, 
NSTEMI a STEMI i v roce 2015 a liší se strategie akutní 
léčby?







AKS                             
(klinická 

suspekce)

OMI 
Symptomy probíhající akutní ischémie a ≥ 1:

ST elevace nebo ST deprese
Nově vzniklý raménkový blok

Killip II-IV 
Maligní arytmie 

Nová porucha kinetiky 

Přijetí do PCI-centra

AKS bez OMI (při FMC)
všechny ostatní AKS

Přijetí do nemocnice  
poskytující akutní 

kardiologickou péči





muž, 35 let,  kuřák,  
bolest na hrudníku, probíhající viróza 

1. plná antitrombotická léčba, urgentní koronarografie
2. urgentní koronarografie bez předchozí antitr.léčby
3. okamžité TTE
4. CT-AG hrudníku (triple rule out)
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Finální spádová oblast 636 138 pro rok 2011
a 627 766 pro rok 2005 dle dat z UZIS

Uvedeno na milion obyvatel za rok 

CZECH 1
(N=340)

Počet případů na milion 
obyvatel za rok 



A New ECG Sign
of prox LAD
Occlusion

Winter RJ, 
NEJM 2008:19:
2071-2073







Kontraindikace prasugrelu: předléčení clopidogrelem, CMP/TIA v an

Společné kontraindikace prasugrelu a ticagreloru:
- hemoragická CMP v anamnéze, 
-střední až těžká porucha funkce jater
-léčba (N)OAC



•  srovnání „přednemocničního “ a „nemocničního“  
podání ticagreloru   (180mg) 

• 1870 pacientů se STEMI před pPCI  
Primární cíle

>70% regrese STE 

TIMI 3 flow infarktové tepny na iniciálním koronarogramu  

N Engl J Med. 2014: 
11;371:1016-27. 







Předhospitalizační podání ticagreloru: 
- je bezpečné  
- nevede ke zlepšení koronární perfuze před PCI
- snižuje riziko trombózy stentu 

časový  rozdíl mezi podáním ticagreloru mezi 
skupinami byl 30 min



PRAGUE 18 – design studie







OMI 
Symptomy probíhající akutní ischémie a ≥ 1:
ST elevace nebo ST deprese
Nově vzniklý raménkový blok
Killip II-IV 
Maligní arytmie 
Nová porucha kinetiky 





AKS bez STE - pacient s velmi vysokým  rizikem

Léčba před provedením koronarografie:
1) UFH + ASA
2) UFH + ASA + ticagrelor (clopidogrel)
3) UFH + ASA + peasugrel (clopdogrel)
4) UFH + ASA + inhibitor IIb/IIIa receptorů
5) UFH















Závěr

l AKS 2015 – dělení STEMI,non-STEMI 
a NAP stále platí

l STEMI + vysoce rizikový non-STEMI: 
„primární PCI“

l rozdíly v antitrombotické léčbě



Děkuji Vám za pozornost !


