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Předvádějící
Poznámky prezentace




Terapie AKS 

 Iniciální léčba 

Periprocedurální léčba / Léčba v průběhu 

hospitalizace 

Dlouhodobá léčba 



Iniciální léčba 

 Tišení bolesti – i.v. opioidy,  

 Inhalace kyslíku – u pp s dušností, hypoxií, srdečním 

selháním,  

 Potlačení anxiozity – trankvilizer (u většiny pp zklidnění 

po opioidech), 

 Antiischemická léčba - nitráty 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Desmond Julina



Léčba v akutním stádiu AKS 
(periprocedurální, v průběhu hospitalizace) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jr zaměřena na ovlivnění hlavního patomechanizmu AKS – na aterotrombózu



Disrupce AS plátu  

Kolagen + Tkáňový faktor 
exponované krevnímu proudu 

Trombocyty 
akumulce + aktivace 

Trombin 
syntéza 

Fibrin 
 syntéza 

Akutní Koronární Syndrom 



Léčba v akutním stádiu AKS 
(periprocedurální, v průběhu hospitalizace) 

 PROTIDESTIČKOVOU 
     KAS + Inhibitor P2Y12+ IGPIIb/IIIa selektivně 

 
 ANTITROMBINOVOU 
      UFH/LMWH/Fondaparinox/Bivalirudin 

Předvádějící
Poznámky prezentace
P…vyžaduje kombinovanou protidestičkovou léčbu



KAS - Aspirin 

 Preferovaná forma p.o. (u neléčeného pacienta 200 - 
400mg), 
 

 Parenterálně pouze u pacientů neschopných p.o. příjmu 
(Kardegic - 250-500mg). 

 



ESC Guidelines for STE MI, 2012 

ESC Guidelines for NSTE MI, 2011 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Doporučení EKS pro AKS sú jednoznačné – stupeň doporučenia I pre duálnu liečbu asa + P/T



 
INHIBITOR RECEPTORU DESTIČEK P2Y12 - KTERÝ? 

 

Doposud nebyla realizovaná randomizovaná klinická studie  
srovnávající účinnost inhibitorů P2Y12 výhradně u NSTE AKS/ 

primární PCI 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jaká jsou k dispozici data, která nám pomůžou při rozhofování o výběru optimálního inhibitoru P2Y12 pro individuálního pacienta. Čím se řídit při volbě optimálního inhbitoru pro induviduálního pacienta



 
PRASUGREL – studie TRITON  

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Do studie TRITOn bylo zařazeno 3500 pacientů s STEMI z nichž 2500 podstoupilo pPCIVýsledky v celé populaci pacientů studie TRITON jsem již uvedla



 
TICAGRELOR – studie PLATO 

 

Non-CABG related TIMI Major bleeding 
2.8% with Ticagrelor  
2.2% with Clopidogrel 
HR 1.3 (1.03; 1.53), p = 0.03 

HR 0.84, p < 0.001  

Předvádějící
Poznámky prezentace
Do studie PLATO bylo zažazeno 7500 pacientů s STE IM, 72% z nich podstoupilo PCI.



7  

7 

Circ Cardiovasc Interv 2011; 4: 95 

P=0.045 
P=0.47 

P<0.001 

-23% 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Když se podíváme podrobněji na časový průběh benefitu prasugrelu a ticagreloru, je vidět vysoká efektivita prasugrelu v nejčasnějším obdobíléčby K signifikantní redukci kombinovaného ischemického end-pointu dochází již po třech dnech léčby.Prasugrel vede v průběhu prvních 30 dnů…….Přínos T je v prvních 30 dnech na hranici významnosti.



PRASUGREL „NE“ 

www.TIMI.org 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Analýza dat studie Tritom identifikovala ppopulace pacientů s vysokým  rizikem krvácivých komplikací,Kteří z léčby P neprofitovali



Circulation 2010, 122:2131 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nemáme žádné data o přínosu pouze T u STEIM bez předléčení clopidogrelem!



Kontraindikace nových inhibitorů P2Y12 

Anamnéza hemoragické CMP 
 

Středně těžká a těžká hepatální dysfunkce 
 

Pacienti s vysokým rizikem krvácení nebo 
těžkou anemií 



 Iniciace léčby novými inhibitory P2Y12 u STE-IM 
a plánovanou pPCI 

ESC Guidelines 2012 



 

Průběh inhibice reaktivity destiček u pacientů s STE-IM po podání 
LD 60mg prasugrelu (N=25) a 180mg ticagreloru (N=25) 

 

*p < 0.01 P.  versus T. †p < 0.01 versus baseline, ‡p < 0.01 versus 2 h. 
 J Am Coll Cardiol. 2013;61(15):1601 

Předvádějící
Poznámky prezentace
I nové léky P a T potřebují čas do nástupu účinku



 
Pacienti s STE-IM s vysokou reziduální reaktivitou destiček v 

průbehu času po podání LD 60mg Prasugrel a 180mg Ticagrelor 

 

J Am Coll Cardiol. 2013;61(15):1601-6 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Studie RAPID



ESC Guidelines for NSTE ACS, 2011 

 Iniciace léčby novými inhibitory P2Y12 u NSTE-AKS 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Recentní doporučení ESC pro léčbu aks s elevacemi ST I bez elevací ST doporučují jako léky první volby pro kombinaci s aspirinem Ticagrelor nebo Prasugrel.Clopidogrel je doporučován pouze při nedostupnosti těchto léků.Využití prasugrelu je limitováno na pacienty, kteří podstupují PCI a na ty bez zvýšeného rizika krvácivých komplikací.



Co rozhoduje o strategii protidestičkové 
léčby u NSTE - AKS? 

      Rizikovost pacienta 
     
   Time delay do SKG 

Urgentní < 2h 

Časná < 24h 

Invazivní strategie < 72h 

Faktory ovlivňující naše rozhodování: 

-  Riziko krvácení (iniciální aktivita destiček), 

-  Známá předchozí koronární anatomie (vysoká  

   pravděpodobnost CABG) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
A ta je nebo by měla být vyjádřena 



Rizikovost STE IM 

“Ticagrelor / Prasugrel “as early as possible” 



ESC Guidelines for NSTE ACS, 2011 

Předvádějící
Poznámky prezentace
U těchto se otázku předléčení snažila zodpovědět studie ACCOAST



Lancet. 2010;375(9711):283-93 



P=0.0025 

Median time to PCI was 2.4 h (0.8–20.1) after randomisation in patients with  
non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nemáme bohužiaľ data o tom, ako to vyzeralo u nepredliečených pacientov ale minimálne ten like nebol horší ako clopidogrel.Ak má pacient vysoké riziko krvácania, potom vždy zvažovať aj možnosťo clopidogrelu



 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Medián je míra centrální tendence



Montalescot G, NEJM 2013 



Iniciace léčby P2Y12 u NSTE AKS 
 

 O strategii protidestičkové léčby rozhoduje:  
     i) “trombotické” riziko (vyjádřeno načasováním SKG),  
     ii) riziko krvácení, 
     iii) znalost koronární anatomie (předchozí SKG); 
 

  Urgentní SKG – populace s rizikem = STEIM;  
 

  SKG > 2h  předléčení Ticagrelorem “as early as  
       possible” / Prasugrel po SKG před PCI 
       -  Vysoké riziko krvácení Clopidogrel “as early as  
            possible” 
       -  Vysoká pravděpodobnost CABG  Bez předléčení 
 
 



 Heparin (UFH), Enoxaparin (LMWH), Bivalirudin, 
Fondaparin 
 

 UFH: bolus  70–100 U/kg i.v. bez inhibitorů GPIIb/IIIa,  
                        50–60 U/kg i.v. s inhibitory GP IIb/IIIa, 

 
 Enoxaparin: 0,5 mg/kg i.v.  

 
 Bivalirudin (v ČR v této indikaci nedostupný) 
 

Antikoagulační léčba u STE-IM 



 

ENOX vs UFH - studie ATOLL  
 

% 

DEATH/MI/uTVR 

P=0.04 

% 

TIMI MAJOR non-CABG BLEEDING 

P=0.79 

UFH          ENOX 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Studie ATOLL srovnávala efektivitu a bezpečnosti ENX a UFH u pPCUkázala, že Enx je účinnější ve snížení ischemických příhod a nezvyšuje riziko krvácení. Efektivita ENX byla prokázaná u pacientů na intenzivní protidestičkové léčbe: 93% Cl, 77% iGPIIb/IIIIa.



Antikoagulační léčba u NSTE-AKS 



Dlouhodobá léčba 

Sekundární prevence AKS 

Prevence Aterotrombózy 

Stabilizace (Regrese) AS plátu 

 



Význam sekundární prevence 

ESC guidelines for NSTE ACS, 2012 



Dlouhodobá mortalita pacientů s AKS 

European Heart Journal (2010) 31, 2755 

Předvádějící
Poznámky prezentace
S tým korelujú aj údaje o mortalite pacientov s AKS, tieto sú  z regitra GRACE.Pacienti s AKS zomierajú po prepustení z nemocnice.Hospitalizačná mortalita je nízka.



A. Úprava životního stylu 

Models were adjusted for age; sex; region; history of hypertension, diabetes, 
and prior MI; body mass index; creatinine; PCI/CABG before 30 days; and 

use of-blockers, statins, antiplatelets, and ACE/ARB drugs at 30 days. 

Circulation. 2010;121:750 

 At the 30-day follow-up, patients reported adherence to diet, physical 
activity, and smoking cessation. Cardiovascular events were documented 

to 6 months. 



B. Duální protidestičková léčba 

ESC guideline for STEMI, 2012 

ESC guideline for NSTEMI, 2011 



Circ Cardiovasc Interv 2   

Předvádějící
Poznámky prezentace
V období 2 – 12 měsíce léčby je přínos T a P zcela identický.Oba léky snižují výskyt ischemických příhod ve srovnání s clopidogrelem  o 20%.Maxium benefitu T. je soustředěno do této pozdní fáze. 



P=0.036 

NS 

NS 

P=0.02 

TIMI Major Non-CABG related Bleeding 

% % 

Eur Heart J 2011, 32: 2933 J Am Coll Cardiol 2008;51:2028 



C. Antikoagulační tp 



Zvýšená aktivita koagulačního systému – zvýšená syntéza 
trombínu přetrvává dlhodobobě po AKS 



ATLAS ACS 2 TIMI 51 

 
Rivaroxaban 
2.5 mg bid 

n=4825 
 

  
Placebo 
n=4821 

 

  
Rivaroxaban 

5 mg bid 
n=4827 

 

Stratum 2: ASA + 
thienopyridine (93%) 

 
Rivaroxaban 
2.5 mg bid 

n=349 
 

  
Placebo 
n=355 

 

  
Rivaroxaban 

5 mg bid 
n=349 

 

Physician's decision to add thienopyridine or not 

N=15,526 

ASA dose = 
75–100 mg/day 

Stratum 1: ASA  
alone (7%) 

Primary Outcome: CV Death, MI, Ischemic Stroke 
Safety: non-CABG TIMI Major Bleeding 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jedinou kompletnou štúdiou, ktorá prebehla podla plánovaného harmonogramu je



Předvádějící
Poznámky prezentace
Ked sa pozrieme na sumárne výsledky prínosu a rizika z liečby rivaroxabanom vidíme, že riv ako adjuntivum k DAPT znižoval výskyt KV príhod o 16-17% ale sůčasne zvyšoval riziko veľkého krvácania



 OASIS 5 study (Comparison of fondaparinux and 
enoxaparin in acute coronary syndromes.) N Engl J Med 
2006;354:1464–1476. 
 

 HORIZONS-AMI  study (Bivalirudin during primary PCI 
in acute myocardial infarction) N Engl J Med 
2008;358:2218–2230  
 

↓Velké Krvácení → ↓MACE 

↑Velké Krvácení → ↑MACE 

↑Velké Krvácení ∧  MACE 

  ATLAS 2 study (Rivaroxaban vs. placebo) 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Štúdiie, ktoré sa týkajú antikoagulačnej liečby v akútnej féze AKS veľmi presvedčivo dokumentovali, že redukcia veľkého krvácania je spojená s recukciou velkých KV príhod.V studii ATLAS 2 viedol Rvx k szníženiu mortality ale súčasne zvyšoval riziko krvácanai



ESC Guidelines for STEMI 2012 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Napriek tomu, že EMEA Riv v sekundárnej prevencii AKS schválila, Úroveň dokazov pre triple terapiu nemoznuje jednoznačné doporučenia. a odborníci sa prikláňaju k tomu, že pri súčasnej úrovni znalostí triple terapia nie je doporučená



D. Betablokátory 

 Přínos douhodobé léčby BB po AKS byl prokázán řadou studií,  

     které se realizovaly před zavedením v současnosti doporučované 

reperfuzní léčby a farmakoterapie. Perorální tp BB vede k redukci 

MACE;  

 Časné intravenózní podání vysokých dávek BB zvyšuje mortalitu 

(studie COMMIT). 

 Z časné léčby BB profitují nízko-rizikoví a hemodynamicky stabilní 

pacienti. U většiny pacientů je optimální začít léčbu p.o. BB po 

celkové stabilizaci.   

 



E. Statiny 

 U pacientů s AKS byl prokázán významný přínos intenzivní léčby 

statiny (nejsilnější EBM má atorvastatin 80mg). 

 Léčbu začít časně po přijetí (1.-4.d), z důvodu zvýšené adherence k 

léčbě.  

 Cíl léčby – LDL-cholesterol < 1.8 mmol/L. 

 Méně intenzivní tp statiny má být zvažovaná u pacientů s rizikem 

vedlejších účinků (starší pp, pp s hepatálním a renálním selháním,  

     známé vedlejší účinky statinů, potenciální interakce s nevyhnutnou 

současnou léčbou). 

 Kontrola lipidů 4-6 týdnů po začátku léčby. 
 



F. Inhibitory ACE/ARB 

 Léčbu IACE začít do 24h u pacientů se znaky srdečního 

selhání, systolickou dysfunkcí LK, s předním IM a/nebo 

diabetem. 

 ARB, preferenčně valsartan, při intoleranci IACE. 

 IACE mají být zvažovány u všech pacientů s AKS (při 

nepřítomnosti kontraindikací), léčba ale není pro mírný 

efekt mandatorní u pp, kteří jsou normotenzní, bez 

srdečního selhání, systolické dysfunkce LK nebo diabetu. 

 



G. Antagonisty aldosteronu 

 Jsou indikovány u pacientů s EFLK ≤40% a srdečním 

selháním nebo diabetem,při nepřítomnosti renálního 

selhání (skreatinin < 221mmol/l u mužů/ nebo skreatinin 

< 177mmol/l u žen) a hyperkaliemie (< 5.0 mmol/l), 
 

 V průběhu léčby nutná monitorace kaliemie.  



Záložné slidy 

 



Má Clopidogrel ještě místo v léčbě AKS? 



The What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy in 
patients with oral anticoagulation and coronary StenTing – 

WOEST study  

- this trial tested the hypothesis that in patients taking oral anticoagulants 
and undergoing PCI, the use of clopidogrel alone would reduce the risk 
of bleeding but not increase the risk of thrombotic events compared with 

clopidogrel plus aspirin 

Lancet 2013; 381: 1107–15 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Clopidogrel je standardní součástí doporučované léčby u pacientů se STEMi a potřebou chronické antikoagulační léčby.Tato léčba je ale spojena s vysokým rizikm krvácení







Lancet 2010; 376: 1670–81 

Předvádějící
Poznámky prezentace
The recent meta-analysis of trials comparing more- vs. less-intensive LDL-cholesterol lowering with statins indicated that, compared less-intensive regimes, more-intensive statin therapy produced reductions in the risks of cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction, ischaemic stroke and coronary revascularization. For every 1.0 mmol/L reduction in LDL cholesterol, these further reductions in risk were similar to the proportional reductions in the trials of statin vs. control. Therefore, statins should be given to all patients with acute myocardial infarction, irrespective of cholesterol concentration.Atorvastatin a rosuvastatin – intenziví a bezpečná léčba



N Engl J Med 2003;348:1309-21. 



 
Po implantaci stentu 

 
BMS/DES pro AKS 

6 měs: Warfarin (INR 2.0–2.5) + ASA ≤ 100 mg/d + Clopidogrel 75 mg/d 

Do 1 roku: Warfarin (INR 2.0–2.5) + Clopidogrel/ASA 

Doživotně: Warfarin (  2.0–3.0) (???)  

 

BMS pro ACS při vysokém riziku krvácení 

4 týdny:Warfarin (INR 2.0–2.5) + ASA ≤ 100 mg/d + Clopidogrel 75 
mg/d 

Do 1 roku: Warfarin (INR 2.0–2.5) + Clopidogrel/ASA 

Doživotně: Warfarin (  2.0–3.0) (???)  

Cave: PPI ! 
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