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4.1. Wstęp
Zabiegi przezskórnego poszerzania naczyñ wieñcowych (percutaneous coronary interventions, PCI) s¹ powszechnie stosowane na œwiecie jako g³ówna metoda
rewaskularyzacji miêœnia sercowego u pacjentów
z chorob¹ wieñcow¹ (ChW). Pierwszy zabieg klasycznej balonowej angioplastyki (percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA; plain old balloon angioplasty, POBA), wykonany przez Andreasa Gruentziga w 1977 r. w Zurichu [1], rozpocz¹³ szybki rozwój kardiologii interwencyjnej naczyñ wieñcowych w Europie
Zachodniej i USA. Ju¿ w 1990 r. wykonano w USA 300
000 tego typu zabiegów, co równa³o siê liczbie przeprowadzonych operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieñcowych (coronary aortic bypass grafts,
CABG) [2]. Ocenia siê, ¿e w 2000 r. liczba zabiegów PCI
na œwiecie przekroczy³a 1 000 000. W Europie w 2001 r.
wykonano 605 235 zabiegów PCI, co da³o œrednio 950
PCI na milion mieszkañców [3]. W Polsce pierwsze zabiegi angioplastyki wykonano w 1981 r. w Instytucie
Kardiologii w Warszawie, a ju¿ w 1997 r. ich liczba,
7 343, przekroczy³a liczbê operacji CABG (6 542, wy³¹cznie z powodu ChW). Nastêpne lata przynosi³y dalszy rozwój kardiologii interwencyjnej, czego dowodem
by³ ci¹g³y przyrost liczby koronarografii oraz angioplastyk wieñcowych. W 2004 r. w Polsce wykonano 58 105
zabiegów PCI.
Z uwagi na tak gwa³towny przyrost liczby zabiegów
PCI w kraju oraz bardzo szybki postêp, jaki dokona³ siê
na tym polu od czasu opublikowania pierwszej wersji
polskich standardów [4] doszliœmy do wniosku, ¿e nale¿y na nowo opracowaæ wytyczne, którymi powinni
kierowaæ siê lekarze pos³uguj¹cy siê interwencyjnymi
metodami leczenia ChW. Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim lekarzy wykonuj¹cych zabiegi
angioplastyki wieñcowej, lecz mog¹ byæ równie¿ pomocne dla klinicystów bior¹cych udzia³ w procesie
kwalifikacji pacjenta do zabiegu i opiekuj¹cych siê nim
po PCI oraz dla administratorów s³u¿by zdrowia.

Zalecenia opublikowane w 1999 r. poszerzono o rozdzia³y dotycz¹ce definicji pojêæ stosowanych w kardiologii interwencyjnej naczyñ wieñcowych, zabiegów PCI
wykonywanych u pacjentów z ostrymi zespo³ami wieñcowymi (OZW) bez uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie (NSTEMI) i w ostrym zawale serca z przetrwa³ym uniesieniem odcinka ST (STEMI) oraz stentów
uwalniaj¹cych leki. Uaktualniono tak¿e informacje dotycz¹ce brachyterapii i u¿ycia blokerów receptora p³ytkowego IIb/IIIa w czasie przezskórnych interwencji
wieñcowych. Zmodyfikowano te¿ wiele zaleceñ, które
powsta³y w erze klasycznych zabiegów PTCA i przynajmniej czêœciowo straci³y racjê bytu w czasach
powszechnego u¿ywania stentów. W koñcu krótko omówiono zastosowanie nowych urz¹dzeñ, które ostatnio
znalaz³y zastosowanie w zabiegach PCI, przede wszystkim stentów uwalniaj¹cych leki (DES), oraz specyficzne
grupy pacjentów poddawanych zabiegom PCI: ze zwê¿eniem pnia lewej têtnicy wieñcowej i zwê¿eniami zlokalizowanymi w ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych.
Wskazówki zawarte w tym opracowaniu maj¹ charakter ogólny i nie zawsze odnosz¹ siê do specyficznych przypadków. Ka¿dy chory i zwi¹zany z nim problem musi byæ rozwa¿any indywidualnie. Kwalifikacja
do okreœlonego typu leczenia, szczególnie leczenia interwencyjnego, musi byæ starannie wywa¿ona i powinna zawieraæ ocenê stosunku potencjalnych korzyœci
z niego wyp³ywaj¹cych do ryzyka zabiegu. Nale¿y tak¿e stwierdziæ, ¿e zarówno wyniki angioplastyki wieñcowej, jak i jej ewentualne powik³ania w ewidentny sposób zale¿¹ od doœwiadczenia lekarza wykonuj¹cego zabieg, a podane przez nas informacje maj¹ na celu jedynie zaznajomienie z obowi¹zuj¹cym obecnie stanem
wiedzy na temat przezskórnego poszerzania naczyñ
wieñcowych.

4.2. Założenia rewaskularyzacji
Cele, które powinny byæ osi¹gniête za pomoc¹ rewaskularyzacji miêœnia sercowego, s¹, z pewnymi wy-
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j¹tkami, takie same w przypadku PCI i CABG. Nale¿¹
do nich:
– uzyskanie ust¹pienia dolegliwoœci d³awicowych;
– przywrócenie zdolnoœci do wykonywania wysi³ku fizycznego;
– przywrócenie prawid³owego ukrwienia miêœnia sercowego;
– zmniejszenie czêstoœci nowych incydentów sercowych (zgonów, zawa³ów serca, kolejnych zabiegów
rewaskularyzacji);
– wyd³u¿enie ¿ycia chorych.
Ogólnie rzecz bior¹c, zabiegi rewaskularyzacji s¹
wykonywane w celu uzyskania ust¹pienia dolegliwoœci
d³awicowych u chorych nieodpowiadaj¹cych lub odpowiadaj¹cych tylko czêœciowo na leczenie farmakologiczne, tzn. u których jakoœæ ¿ycia w trakcie leczenia zachowawczego jest z³a. U pacjentów asymptomatycznych (ciche niedokrwienie) decyduj¹ce znaczenie
w kwalifikacji do jednej z dwóch metod rewaskularyzacji maj¹ czynniki prognostyczne (zmniejszenie czêstoœci nowych incydentów sercowych, wyd³u¿enie ¿ycia).
Przeprowadzone badania z randomizacj¹, porównuj¹ce
leczenie operacyjne z leczeniem zachowawczym (farmakologicznym), wskazuj¹ na wyd³u¿enie ¿ycia u chorych leczonych operacyjnie z powodu zwê¿onych trzech
lub dwóch têtnic wieñcowych [5].
Badania porównuj¹ce wyniki leczenia wielonaczyniowej ChW (zwê¿one 2, 3 lub wiêcej têtnic) za pomoc¹ jednej z metod rewaskularyzacji (klasyczna angioplastyka
lub operacja) przekroczy³y ju¿ 5 lat obserwacji [6]. Uzyskane w tym okresie dane wskazuj¹ na porównywalne
prze¿ycie i liczbê nowych incydentów sercowych w obu
grupach chorych, przy istotnie wiêkszej liczbie kolejnych
zabiegów rewaskularyzacji w grupie angioplastyki. Tylko
w grupie chorych z cukrzyc¹ wyniki operacyjnego leczenia ChW by³y lepsze ni¿ uzyskane po zabiegu angioplastyki. Wyniki badañ z randomizacj¹ porównuj¹cych implantacje stentów z CABG w wielonaczyniowej chorobie
wieñcowej s¹ natomiast niejednoznaczne. W badaniu
ARTS I na korzyœæ chirurgii przemawia jedynie mniejszy
odsetek powtórnych zabiegów rewaskularyzacji, szczególnie u chorych na cukrzycê, przy istotnie mniejszych
kosztach zabiegów PCI [7, 8]. W grupie poddanej leczeniu chirurgicznemu istnia³, czego nie wykazano u pacjentów poddanych stentowaniu, wyraŸny zwi¹zek miêdzy
pooperacyjnym wzrostem poziomu CK-MB a liczb¹ zgonów w obserwacji jednorocznej [9]. Z kolei w badaniach
ERACI II i AWESOME, prównuj¹cych wyniki stentowania
z leczeniem operacyjnym u pacjentów niestabilnych, nie
stwierdzono ró¿nic w 1,5–3-letnim prze¿yciu, przy mniejszej czêstoœci zgonów i zawa³ów serca w tym pierwszym
[10, 11]. Z kolei 6-miesiêczne wyniki badania ARTS II,
og³oszone we wrzeœniu 2004 r., jednoznacznie pokaza³y,
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¿e zastosowanie stentów uwalniaj¹cych rapamycynê
(Cypher, Cordis, Johnson&Johnson Co.) zmniejszy³o czêstoœæ wykonania ponownych zabiegów rewaskularyzacji w grupie pacjentów poddanych zabiegom PCI do poziomu znanego z ramienia chirurgicznego w badaniu
ARTS I, co prze³o¿y³o siê na zbli¿one prze¿ycie bez nowych incydentów sercowych (94,5% vs 97,3%, p=NS;
odpowiednio dla zabiegów PCI w ARTS II i operacji
CABG w ARTS I; ACC'2005). Zaczynaj¹ce siê du¿e badania z randomizacj¹ SYNTAX i FREEDOM przynios¹ ostateczn¹ odpowiedŸ na pytanie, czy u¿ycie stentów uwalniaj¹cych leki (DES) bêdzie standardem leczenia pacjentów z wielonaczyniow¹ ChW w najbli¿szej przysz³oœci,
chocia¿ ju¿ teraz mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, ¿e dokonuje
siê przesuniêcie tych chorych z chirurgii do zabiegów rewaskularyzacji przezskórnej.
Nie ma danych œwiadcz¹cych o wyd³u¿eniu okresu
prze¿ycia u pacjentów poddanych zabiegowi angioplastyki wieñcowej w porównaniu do leczonych zachowawczo. W czasie pó³rocznej obserwacji pacjentów ze
stabiln¹ postaci¹ ChW i z istotnym zwê¿eniem jednej
têtnicy wieñcowej, leczonych zachowawczo lub za pomoc¹ angioplastyki przezskórnej stwierdzono, ¿e angioplastyka powoduje szybsze i pe³niejsze ust¹pienie
dolegliwoœci d³awicowych, ale koszty z ni¹ zwi¹zane s¹
wy¿sze, a czêstoœæ wystêpowania powik³añ wiêksza
w porównaniu z grup¹ pacjentów leczonych zachowawczo [12]. Godne podkreœlenia s¹ równie¿ fakty, ¿e
zawa³ serca wyst¹pi³ z podobn¹ czêstoœci¹ w obu ww.
grupach chorych, natomiast u 46% pacjentów leczonych zachowaczo wycofa³y siê bóle d³awicowe. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e badania dotyczy³y ma³ej grupy pacjentów (212 osób), a okres obserwacji by³ krótki
(6 mies.). Powy¿sze uwagi dotycz¹ tak¿e stabilnych
chorych z dwunaczyniow¹ ChW. Tak¿e w tym przypadku nie stwierdzono wyraŸnej przewagi angioplastyki
nad leczeniem zachowawczym [13]. Prawdopodobnie
mog³o byæ to spowodowane niepe³n¹ rewaskularyzacj¹
u czêœci pacjentów poddanych zabiegowi PCI, wykluczeniem u¿ycia stentów oraz ma³¹ grup¹ badan¹ (101
osób). Podobne wnioski wynikaj¹ z opublikowanych
badañ RITA-2 [14] i MASS [15]. Z kolei badanie AVERT
pokaza³o, ¿e u pacjentów ze stabiln¹ ChW wskazania
do zabiegów PCI powinny byæ szczególnie starannie
wywa¿one, przede wszystkim z uwagi na mo¿liwoœæ
wyst¹pienia restenozy i koniecznoœci podjêcia kolejnej rewaskularyzacji [16]. Obecnie jednak wyniki badañ z zastosowaniem DES, w których stwierdzono
3,5–4-krotnie mniejszy odsetek restenozy i ponownych rewaskularyzacji u pacjentów poddanych zabiegom PCI [17, 18] przecz¹ tym obawom, co rzecz jasna
nie zwalnia ze starannej i wywa¿onej kwalifikacji pacjentów ze stabiln¹ ChW do zabiegów PCI.
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Podsumowuj¹c, u pacjentów ze stabiln¹ ChW zabiegi PCI w porównaniu do leczenia zachowawczego
czêœciej doprowadzaj¹ do ust¹pienia dolegliwoœci d³awicowych i wyd³u¿aj¹ czas wysi³ku w testach obci¹¿eniowych, jednak zwiêkszaj¹ ryzyko powik³añ i koszty
leczenia oraz mog¹ byæ przyczyn¹ kolejnych zabiegów
rewaskularyzacji, co przede wszystkim jest zwi¹zane
z restenoz¹.
Pacjenci z ostrym zawa³em serca (STEMI) i OZW –
NSTEMI stanowi¹ odmienn¹ grupê, która, jak to jednoznacznie udowodniono, odnosi korzyœci z przezskórnego leczenia interwencyjnego. Zasady postêpowania terapeutycznego u tych chorych zostan¹ omówione
w oddzielnym rozdziale tego opracowania.

4.3. Definicje używanych pojęć
Skutecznoœæ angiograficzna zabiegu PCI tradycyjnie
oznacza³a uzyskanie zwê¿enia rezydualnego <50%
z przep³ywem TIMI III, jednak w czasach szerokiego
u¿ycia stentów proponuje siê, aby granicê skutecznoœci
angiograficznej przesun¹æ nawet do <10%.
Skutecznoœæ zabiegowa to uzyskanie za³o¿onej
skutecznoœci angiograficznej przy braku istotnych powik³añ wewn¹trzszpitalnych (zgonu, zawa³u serca, pilnej operacji kardiochirurgicznej, udaru mózgu). Definicja zawa³u serca obejmuje zwykle pojawienie siê nowego patologicznego za³amka Q w elektrokardiogramie
i wzrost troponiny i/lub CKMB powy¿ej górnej granicy
normy. Przy braku nowego patologicznego za³amka Q
przyjmuje siê 3-krotne przekroczenie górnego limitu
CKMB jako wskaŸnik zawa³u serca, wik³aj¹cego zabieg
PCI. Ka¿de podwy¿szenie poziomu troponiny I lub T powy¿ej górnej granicy normy laboratoryjnej oznacza zawa³ serca, jednak przydatnoœæ tego wskaŸnika martwicy miêœnia sercowego w ocenie zawa³ów wik³aj¹cych
zabiegi PCI nie zosta³a jeszcze ostatecznie ustalona.
Skutecznoœæ kliniczna zak³ada wykonanie angioplastyki skutecznej angiograficznie i zabiegowo przy jednoczesnym ust¹pieniu objawów niedokrwienia (klinicznych i/lub w badaniach dodatkowych).
Powik³ania zabiegu PCI s¹ definiowane jako: zgon,
zawa³ serca, pilna operacja CABG, udar mózgu, powik³ania w miejscu wk³ucia i nefropatia spowodowana
podanym w czasie zabiegu kontrastem.

4.4. Wyniki bezpośrednie
i odległe angioplastyki wieńcowej
Z danych opublikowanych w 2001 r. przez ACC/AHA
[19] wynika, ¿e skutecznoœæ angiograficzna zabiegów
PCI wynosi obecnie w USA 96–99%, przy czêstoœci
1–3% oko³ozabiegowych zawa³ów serca z za³amkiem Q,
0,2% pilnych operacji CABG z powodu powik³añ zabie-

gów PCI i 0,5–1,4% wewn¹trzszpitalnej œmiertelnoœci.
Zbli¿one dane dotycz¹ Europy [3] i Polski (dane Sekcji
Kardiologii Inwazyjnej PTK za rok 2003). Bezpoœrednie
wyniki zabiegów PCI zale¿¹ w oczywisty sposób od rodzaju kwalifikowanych do zabiegu zmian mia¿d¿ycowych, iloœci poszerzanych têtnic i ich œrednicy referencyjnej czy stanu klinicznego pacjenta bezpoœrednio
przed zabiegiem PCI, a tak¿e chorób wspó³istniej¹cych
(cukrzyca, przewlek³a niewydolnoœæ nerek). I tak, np.
skutecznoœæ poszerzeñ zmian mia¿d¿ycowych jest
wiêksza od skutecznoœci udro¿nieñ, a wyniki PCI u chorych niestabilnych lub poddanych temu zabiegowi
w okresie ostrego zawa³u serca s¹ gorsze w porównianiu z angioplastyk¹ wykonan¹ elektywnie u pacjenta
ze stabiln¹ ChW. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na wyraŸn¹ zale¿noœæ bezpoœredniego wyniku PCI od doœwiadczenia lekarzy wykonuj¹cych ten zabieg (tzw. krzywa
uczenia). Dla przyk³adu w Instytucie Kardiologii w Warszawie w latach 1984–86 skutecznoœæ klasycznej angioplastyki balonowej (POBA) wynios³a 69,1%, rosn¹c
przez nastêpne lata do poziomu 96,7% w 1993 r. [20].
Prze¿ycie 5-letnie chorych poddanych zabiegowi
poszerzenia jednej têtnicy wieñcowej przekracza 90%
[21]. U chorych, którym poszerzano dwie têtnice, 5-letnie prze¿ycie wynosi ok. 88%, a po angioplastyce
trzech têtnic 86% [22]. Ogólnie mo¿na za³o¿yæ, ¿e niezale¿nie od liczby poszerzanych têtnic wieñcowych,
dobrego odleg³ego efektu jednego lub kilku zabiegów
PCI mo¿na oczekiwaæ u ok. 80–90% chorych leczonych
t¹ metod¹ [23, 24].

4.5. Nowe urządzenia stosowane
w zabiegach przezskórnej
rewaskularyzacji wieńcowej
W kardiologii interwencyjnej stale prowadzone s¹
prace nad nowymi urz¹dzeniami, które mog³yby poprawiæ wyniki rewaskularyzacji przezskórnej. Poszukiwania te maj¹ na celu wyeliminowanie niekorzystnych
zjawisk, które limituj¹ skutecznoœæ i bezpieczeñstwo
zabiegów PCI:
– ostrego lub zagra¿ajacego zamkniêcia têtnicy w czasie lub bezpoœrednio po zabiegu klasycznej POBA (ok.
5% przypadków);
– nawrotu zwê¿enia (restenozy) po PCI (ok. 15–50%
przypadków przy u¿yciu POBA lub stentów metalowych);
– embolizacji obwodowej i zwi¹zanym z tym wystêpowaniem oko³ozabiegowych zawa³ów serca (œrednio
ok. 1% przypadków);
– zjawiska no-reflow (2–5% przypadków), które równie¿ mo¿e byæ przyczyn¹ zawa³u serca.
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Mo¿na wskazaæ trzy typy tzw. nowych urz¹dzeñ,
które s¹ u¿ywane do poszerzania naczyñ wieñcowych:
stenty, w tym uwalniaj¹ce leki (DES), aterektomy i lasery, jednak z uwagi na udowodnion¹ skutecznoœæ i wynikaj¹ce z niej powszechne zastosowanie przede
wszystkim zostanie omówione zastosowanie tych
pierwszych. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o balonie tn¹cym
oraz ró¿nego rodzaju urz¹dzeniach protekcyjnych i do
trombektomii, które mog¹ wp³ywaæ na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa zabiegów PCI.
Stenty s¹ u¿ywane obecnie w 70–100% zabiegów
poszerzania zwê¿onych naczyñ wieñcowych, poniewa¿
w ewidentny sposób ich stosowanie przyczyni³o siê zarówno do skuteczniejszego leczenia powik³añ zwi¹zanych z zabiegiem [25], jak i redukcji czêstoœci wystêpowania restenozy [26–28]. W przypadku tego ostatniego
zjawiska zabiegi stentowania, optymalizowane ultrasonografi¹ wewn¹trzwieñcow¹ (ICUS) wydaj¹ siê mieæ
nieznaczn¹ przewagê nad stentowaniem pod kontrol¹
angiograficzn¹, szczególnie w d³ugich zwê¿eniach
[29–31]. Rozpowszechniona w ostatnich latach technika stentowania bezpoœredniego (direct stenting) przyczyni³a siê do redukcji kosztów zabiegów PCI, skrócenia
czasu trwania procedury i zmniejszenia nara¿enia pacjentów i personelu na promieniowanie rentgenowskie
[32]. Tak¿e koszty leczenia, oceniane w ci¹gu pierwszych 6 mies. po zabiegu implantacji stentu, s¹ obecnie
porównywalne do kosztów klasycznej angioplastyki balonowej [33]. Nale¿y dodaæ, ¿e leki obecnie stosowane
przy zabiegach implantacji stentów (bolus heparyny
bezpoœrednio przed zabiegiem oraz aspiryna z tiklopidyn¹ lub klopidogrelem) z jednej strony sprowadzi³y
czêstoœæ wystêpowania podostrej zakrzepicy stentu do
<1%, z drugiej praktycznie wykluczy³y powstawanie
groŸnych powik³añ krwotocznych. Trzeba jednoznacznie powiedzieæ, ¿e stenty dokona³y prze³omu w kardiologii interwencyjnej i w podejœciu do przezskórnego leczenia pacjentów z ChW. Poszerzy³y spektrum chorych
leczonych niechirurgicznie, znacznie zwiêkszy³y bezpieczeñstwo zabiegów interwencyjnych, zmniejszaj¹c jednoczeœnie liczbê pilnych operacji z powodu powik³añ
PTCA do ok. 0,5–2%, oraz wyraŸnie, przynajmniej
w niektórych grupach chorych (ostry zawa³ serca,
udro¿nienie przewlekle zamkniêtych têtnic, zwê¿enia
ujœæ têtniczych, izolowane, krótkie zwê¿enia du¿ych
têtnic wieñcowych, pacjenci z cukrzyc¹ insulinozale¿n¹) poprawi³y wyniki odleg³e.
Optymalizacja wyników POBA za pomoc¹ metod innych ni¿ angiografia (IVUS, doppler, FFR) zbli¿y³o bezpoœrednie i odleg³e wyniki klasycznej angioplastyki balonowej do uzyskiwanych po implantacji stentów [34,
35], jednak z drugiej strony wprowadzenie stentów
uwalniaj¹cych miejscowo leki (DES) hamuj¹ce podzia³y
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komórek (cytostatyczne lub cytotoksyczne), wydaj¹ siê
obecnie optymalnym rozwi¹zaniem dla zwiêkszenia
skutecznoœci odleg³ej zabiegów PCI. W wielooœrodkowym, randomizowanym badaniu RAVEL nie stwierdzono angiograficznej restenozy u ¿adnego pacjenta, któremu implantowano stent uwalniaj¹cy rapamycynê
[36]. W badaniach SIRIUS i TAXUS IV [17, 18], obejmuj¹cych ³¹cznie prawie 2 500 chorych, stwierdzono 3,5–4krotnie rzadsz¹ restenozê (i w zwi¹zku z tym istotnie
mniejsz¹ czêstoœæ powtórnej rewaskularyzacji) po implantacji stentu uwalniaj¹cego rapamycynê lub paklitaksel w porównaniu ze stentem konwencjonalnym. To
samo dotyczy³o tak¿e grup z tradycyjnie wiêksz¹ czêstoœci¹ restenozy, jak osoby poddane poszerzaniu ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej czy pacjenci z cukrzyc¹. Badania te jednoznacznie przemawiaj¹ za stosowaniem
stentów uwalniaj¹cych rapamycynê b¹dŸ paklitaksel
u wszystkich chorych, którzy s¹ kwalifikowani do zabiegów przezskórnego poszerzania zmian de novo
w natywnych têtnicach wieñcowych. Nie zosta³o jednoznacznie potwierdzone, czy DES bêd¹ skutecznie
zmniejszaæ czêstoœæ restenozy po implantacji do zmian
restenotycznych, w zwê¿onych ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych i u pacjentów z ostrym zawa³em serca. Zastosowanie DES w wielonaczyniowej ChW zosta³o omówione w podrozdziale 2.
W zwi¹zku z ww. danymi, wskazuj¹cymi jednoznacznie na DES jako znacznie skuteczniejsze narzêdzie rewaskularyzacji w porównaniu do stentów kon wencjonalnych i bior¹c pod uwagê obecne realia eko nomiczne kraju, proponujemy nastêpuj¹ce wskazania
do implantacji DES w Polsce:
– zwê¿enie pnia lewej têtnicy wieñowej;
– zwê¿enie bli¿szego i œrodkowego segmentu ga³êzi
przedniej zstêpuj¹cej lewej têtnicy wieñcowej;
– zwê¿enie bli¿szego segmentu dominuj¹cej prawej
têtnicy wieñcowej;
– zwê¿enie jedynej funkcjonalnie czynnej têtnicy wieñcowej;
– leczenie nawracaj¹cej restenozy w stencie konwencjonalnym, je¿eli zabieg brachyterapii jest niemo¿liwy
do wykonania;
– w przypadku przezskórnej rewaskularyzacji u pacjenta z wielonaczyniow¹ chorob¹ wieñcow¹ nale¿y implantowaæ przynajmniej jeden DES – do zwê¿enia po³o¿onego w najwa¿niejszym naczyniu.
Stosowanie siê do powy¿szych zaleceñ jest szczególnie istotne u chorych na cukrzycê.
Aterektom kierunkowy (DCA). Opublikowane ostatnio wyniki dwóch du¿ych badañ z randomizacj¹ udowodni³y, ¿e w rêkach doœwiadczonego operatora urz¹dzenie to zmniejsza czêstoœæ wystêpowania restenozy
w porównaniu z klasyczn¹ angioplastyk¹ balonow¹
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[37], a tzw. agresywna aterektomia kierunkowa pod
kontrol¹ IVUS mo¿e powodowaæ zmniejszenie czêstoœci
wystêpowania restenozy w porównaniu z zabiegami
implantacji stentów [38, 39]. Jednak próba zmniejszenia objêtoœci blaszki mia¿d¿ycowej za pomoc¹ DCA
przed implantacj¹ stentu nie zmniejszy³a czêstoœci restenozy w porównaniu do zabiegu implantacji stentu
niepoprzedzonego DCA, co przyczyni³o siê do zarzucenia aterektomii kierunkowej jako szeroko stosowanej
metody rewaskularyzacji przezskórnej [40].
Rotablator jest stosowany w d³ugich (>20 mm)
i zwapnia³ych zmianach miad¿ycowych (typ C), tak¿e
u pacjentów z restenoz¹ w obrêbie implantowanego
stentu. Jednak nie wykazano, ¿e rotablator zmniejsza
czêstoœæ wystêpowania restenozy i poprawia wyniki
kliniczne w obserwacjach odleg³ych [41].
Aterektom ss¹cy (TEC) by³ u¿ywany w d³ugich, wype³nionych masami skrzeplinowymi zmianach, zlokalizowanych w zdegenerowanych ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych. Zwykle konieczne jest dodatkowe poszerzenie naczynia za pomoc¹ cewnika z balonikiem lub
implantacja stentu [42]. Poniewa¿ nie stwierdzono, ¿e
urz¹dzenie to poprawia odleg³e wyniki zabiegów, jego
u¿ywania w ostatnich latach zupe³nie zaniechano.
Lasery (ekscimerowski i holmowy) by³y u¿ywane
w z³o¿onych typach zmian mia¿d¿ycowych (zwykle
zmiany typu B2 i C). Konieczne jest dodatkowe poszerzenie têtnicy za pomoc¹ cewnika z balonikiem, a czêstoœæ wystêpowania restenozy jest wysoka [43]. Obecnie te urz¹dzenia maj¹ znaczenie wy³¹cznie historyczne, podobnie jak prowadnik laserowy (laser wire) s³u¿¹cy w niedalekiej przesz³oœci do udra¿niania przewlekle
zamkniêtych têtnic wieñcowych.
Balon tn¹cy (cutting balloon) w du¿ym badaniu randomizowanym nie zmniejszy³ czêstoœci restenozy po
6 mies., przy zwiêkszonym odsetku zgonów i zawa³ów
serca po 9 mies. w porównaniu z konwencjonaln¹ angioplastyk¹ balonow¹ [44]. Z drugiej strony wykazano
zmniejszenie czêstoœci nawrotu zwê¿enia po poszerzeniu za pomoc¹ tego urz¹dzenia zmian typu B i C zlokalizowanych w ma³ych naczyniach (≤2,25 mm) [45]. Jest
u¿ywany tak¿e do zwiêkszenia podatnoœci œciany têtnicy wieñcowej przed implantacj¹ stentu, jednak nie ma
opublikowanych badañ obiektywnie oceniaj¹cych to
zastosowanie. Zaleca siê u¿ywanie ciœnienia rozprê¿ania balonu tn¹cego w granicach 4–8 atm, ze stosunkiem œrednicy balonu do œrednicy naczynia 0,9–1,1.
Systemy protekcyjne, obecnie przede wszystkim
dystalne, s¹ u¿ywane w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa zabiegów PCI w ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych i u pacjentów z ostrym zawa³em serca
poddawanych zabiegom pierwotnej angioplastyki. Za³o¿eniem jest zmniejszenie embolizacji obwodowej
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fragmentami blaszki mia¿d¿ycowej i skrzeplin, co powinno prze³o¿yæ siê na zmniejszenie czêstoœci wystêpowania oko³ozabiegowych zawa³ów serca i zjawiska no-reflow. W randomizowanym badaniu SAFER istotnie
stwierdzono mniejszy odsetek nowych incydentów sercowych (MACE) po 30 dniach u pacjentów poddanych
poszerzaniu ¿ylnych pomostów aortalno-wieñcowych
z zastosowaniem protekcji dystalnej balonowej [46].
Podobne wyniki da³o u¿ycie filtra dystalnego [47]. Z kolei zastosowanie tego samego dystalnego balonowego
systemu protekcyjnego u chorych z ostrym zawa³em
serca nie przynios³o oczekiwanych rezultatów (badanie
EMERALD; wyniki niepublikowane).
Trombektomy s¹ stosunkowo niedawno wprowadzonymi urz¹dzeniami, s³u¿¹cymi do usuwania skrzeplin ze œwiat³a naczynia wieñcowego. Zasady dzia³ania
trombektomów s¹ ró¿ne, od urz¹dzeñ zasysaj¹cych tylko skrzeplinê z têtnicy wieñcowej (Rescue), poprzez
wspomaganie takiej ewakuacji przy pomocy podawanego pod odpowiednim ciœnieniem strumienia soli fizjologicznej (AngioJet) lub obracaj¹cej siê œruby
(X-sizer). Za³o¿eniem trombektomii jest aktywna, mechaniczna ochrona mikrokr¹¿enia przed zatorowoœci¹
fragmentami skrzeplin, dlatego te¿ te urz¹dzenia s¹
stosowane g³ównie u pacjentów z ostrym zawa³em serca, poddawanych zabiegom pierwotnej angioplastyki
wieñcowej. Wykazano lepsz¹ perfuzjê na poziomie mikrokr¹¿enia (MPG) i pe³niejsz¹ rezolucjê odcinka ST
w elektrokardiogramie u pacjentów po trombektomii
w porównaniu do tych, którym wykonano konwencjonalny zabieg pierwotnej angioplastyki wieñcowej, jednak nie przek³ada³o siê to na zmniejszenie œmiertelnoœci czy poprawê frakcji wyrzucania lewej komory w obserwacjach odleg³ych [48, 49].
Proponujemy nastêpuj¹ce wskazania do zabiegów
z u¿yciem tzw. nowych urz¹dzeñ stosowanych w rewaskularyzacji przeskórnej:
– stosowanie aterektomów i laserów w zabiegach PCI
nie ma obecnie uzasadnienia z uwagi na negatywne
wyniki opublikowanych badañ z tymi urz¹dzeniami;
– u¿ycie balonu tn¹cego mo¿e zmniejszyæ czêstoœæ wystêpowania restenozy, je¿eli urz¹dzenie jest stosowane w zmianach z³o¿onych typu B i C, zlokalizowanych
w ma³ych (œrednica ≤2,25 mm) têtnicach wieñcowych;
– urz¹dzenia protekcji dystalnej powinno siê stosowaæ
w czasie zabiegów PCI ¿ylnych pomostów aortalno-wieñcowych, poniewa¿ zmniejszaj¹ one czêstoœæ
wystêpowania nowych incydentów sercowcych w obserwacjach odleg³ych. Nie udowodniono korzyœci wynikaj¹cych z ich zastosowania w zabiegach pierwotnej angioplastyki wieñcowej u pajentów z ostrym zawa³em serca;
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– trombektomy poprawiaj¹ perfuzjê miêœnia sercowego u pacjentów z ostrym zawa³em serca (STEMI), jednak nie wykazano redukcji nowych incydentów sercowcych ani poprawy frakcji wyrzucania lewej komory po ich stosowaniu. W zwi¹zku z tym rutynowe stosowanie trombektomii u pacjentów z ostrym zawa³em serca nie jest zalecane.

4.2. Porównanie wyników leczenia wielonaczyniowej
ChW za pomoc¹ stentów i rewaskularyzacji chirurgicznej
(ARTS I i ERACI II) zosta³o równie¿ tam poruszone [7, 10].
Prawdopodobnie DES zmieni¹ radykalnie nastawienie
do przezskórnego leczenia wielonaczyniowej ChW, przesuwaj¹c du¿y odsetek pacjentów z kardiochirurgii do
kardiologii interwencyjnej (patrz 4.2.).

4.6. Porównanie leczenia choroby
wieńcowej za pomocą angioplastyki
przezskórnej i rewaskularyzacji
chirurgicznej

4.7. Wskazania do angioplastyki
tętnic wieńcowych

Problem wyboru metody rewaskularyzacji jest istotny przede wszystkim u pacjentów z wielonaczyniow¹
ChW, szczególnie choruj¹cych na cukrzycê. Ogólnie mówi¹c, im wiêksza jest rozleg³oœæ mia¿d¿ycy têtnic wieñcowych i im bardziej z³o¿one s¹ zmiany mia¿d¿ycowe,
tym bardziej zasadny jest wybór metody chirurgicznej,
przede wszystkim je¿eli kurczliwoœæ lewej komory jest
wyraŸnie zmniejszona. Wielooœrodkowe, randomizowane badania (EAST, BARI, RITA, CABRI, GABI) porównuj¹ce
wyniki rewaskularyzacji za pomoc¹ PCI i leczenia chirurgicznego pacjentów z wielonaczyniow¹ ChW wskazuj¹
na podobn¹ liczbê powik³añ obu typów zabiegów oraz
podobn¹ czêstoœæ wystêpowania zawa³u serca i œmierci
w obserwacji odleg³ej. Jednak koniecznoœæ przeprowadzania nastêpnych zabiegów rewaskularyzacji jest istotnie wiêksza w grupie pacjentów poddanych angioplastyce [53]. O problemie gorszych wyników odleg³ych angioplastyki u pacjentów z cukrzyc¹ by³a mowa w rozdziale

Wskazaniem do wykonania zabiegu angioplastyki
jest co najmniej jedna angiograficznie istotna (>50%
œrednicy œwiat³a) zmiana mia¿d¿ycowa w têtnicy wieñcowej pod warunkiem, ¿e istniej¹ dowody (objawy kliniczne, badania dodatkowe), œwiadcz¹ce o niedokrwieniu w obszarze miêœnia sercowego zaopatrywanym
przez tê têtnicê.
Na kwalifikacjê do zabiegu angioplastyki wieñcowej
powinny mieæ wp³yw nastêpuj¹ce elementy:
1) angiograficzny typ zmiany mia¿d¿ycowej;
2) charakterystyka kliniczna pacjenta;
3) doœwiadczenie operatora;
4) wyposa¿enie i normy, które powinna spe³niaæ pracownia hemodynamiczna.
Ad 1. Podzia³ na rodzaje zmian mia¿d¿ycowych w têtnicach wieñcowych zosta³ wprowadzony przez American
College of Cardiology/American Heart Association na
podstawie obrazu angiograficznego zwê¿enia naczynia
oraz przewidywanej skutecznoœci klasycznej angiopla-

Tabela I. Klasyfikacja zmian mia¿d¿ycowych w naczyniach wieñcowych w erze powszechnego u¿ycia
stentów wg ACC/AHA
Typ A: niskie ryzyko zabiegu
– krótkie (d³. <10 mm)

– zwapnienia: niewielkie lub brak

– koncentryczne

– nieca³kowicie zamykaj¹ca œwiat³o

– ³atwe dojœcie

– nieobejmuj¹ca ujœcia

– ³agodna krzywizna <45°

– nieobejmuj¹ca du¿ych ga³êzi bocznych

– g³adkie zarysy

– bez obecnoœci skrzepliny

Typ B: umiarkowane ryzyko zabiegu
– rurkowate (d³ugoœæ 10–20 mm)

– zwapnienia: umiarkowane – du¿e

– ekscentryczna

– niedro¿noœæ <3 mies.

–umiarkowanie krêty odc. proksymalny

–zlokalizowane w ujœciu

–umiarkowana krzywizna >45°–<90°

– zwê¿enie rozwidlenia (2 prowadniki)

– nieregularne zarysy

– obecna skrzeplina

Typ C: wysokie ryzyko zabiegu
– zmiany rozsiane (d³. >20 mm)

– niedro¿noœæ >3 mies. lub kolaterale

– bardzo krêty odc. proksymalny

– niemo¿liwe zabezpieczenie bocznych ga³êzi

– du¿a krzywizna >90°

– rozsiane zmiany w pomostach ¿ylnych
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styki i czêstoœci wyst¹pienia powik³añ tego zabiegu [54].
Obecnie, w dobie dominacji stentów, grupa ekspertów
ACC/AHA zaproponowa³a w 2001 r. modyfikacjê tej klasyfikacji, któr¹ przedstawiono w Tabeli I [19]. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e powszechne zastosowanie stentów
w ewidentny sposób zmniejszy³o zale¿noœæ bezpieczeñstwa i skutecznoœci bezpoœredniej zabiegów PCI od okreœlonego typu zmiany mia¿d¿ycowej.
Ad 2. Do czynników klinicznych, zwiêkszaj¹cych ryzyko wyst¹pienia powik³añ angioplastyki, a w szczególnoœci ryzyko zgonu, nale¿y zaliczyæ: p³eæ ¿eñsk¹, wiek
>65 lat, przebyty zawa³ serca, wielonaczyniow¹ ChW,
zwê¿enie pnia lewej têtnicy wieñcowej lub jego ekwiwalent, du¿y obszar miêœnia sercowego zagro¿onego
ostrym niedokrwieniem, kolaterale zaopatruj¹ce du¿y
obszar miokardium i pochodz¹ce z segmentu naczynia
po³o¿onego dystalnie do poszerzanego zwê¿enia, niewydolnoœæ lewej komory serca, przewlek³¹ niewydolnoœæ nerek, cukrzycê, brak leczenia przeciwp³ytkowego.
Ad 3. Doœwiadczenie operatora. Nale¿y przyj¹æ, ¿e doœwiadczonym operatorem w zakresie PCI jest ten lekarz,
który wykonuje 100 zabiegów rocznie (w tym co najmniej
50 jako 1. operator). Pracownia, w której s¹ wykonywane
przezskórne zabiegi poszerzania têtnic wieñcowych, musi wykonywaæ co najmniej 200, a optymalnie 600 lub
wiêcej zabiegów rocznie, ¿eby zapewniæ odpowiednio
wysoki poziom leczenia interwencyjnego. Dok³adniejsze
omówienie ww. zagadnieñ znajduje siê w rozdziale 1. niniejszego opracowania.
Ad 4. Wyposa¿enie i niezbêdne normy. Zabiegi PCI
nie mog¹ odbywaæ siê, je¿eli w pracowni nie ma stentów.
Pracownia powinna byæ wyposa¿ona w pompê do kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej. Wszystkie zabiegi, a tak¿e
powik³ania, powinny byæ archiwizowane w komputerowej bazie danych. Od kwietnia 2002 r. zosta³ wprowadzony ogólnopolski, jednolity komputerowy system archiwizacji danych z zabiegów PCI, w tym tak¿e powik³añ. Jesteœmy przekonani, ¿e przyczyni siê to do lepszej kontroli jakoœci zabiegów PCI wykonywanych w kraju.
Kwalifikuj¹c pacjenta do zabiegu rewaskularyzacji
przezskórnej, nale¿y kierowaæ siê zasadami, które z koniecznoœci musz¹ stanowiæ pewne uogólnienie i z pewnoœci¹ nie wyczerpuj¹ w pe³ni wszystkich sytuacji klinicznych i ca³ego spectrum obrazów angiograficznych
têtnic wieñcowych, z którymi mo¿na spotkaæ siê
w praktyce kardiologicznej.
WskaŸnik potencjalnego uszkodzenia miêœnia ser cowego (jeopardy score) w czasie zabiegu PCI jest pomocny w ustalaniu ryzyka angioplastyki, szczególnie
u chorych z wielonaczyniow¹ ChW, chocia¿ w praktyce
rzadko u¿ywany [55]. Sposób jego obliczania zosta³
przedstawiony na Rycinie 1. Przy wskaŸniku <2,0 ryzyko zgonu w czasie zabiegu wynosi 2,3%, przy wartoœci

2,5–3,0 wzrasta do 10,0%, a powy¿ej 5,5 punktu wynosi 33,3%. Po obliczeniu tego wskaŸnika mo¿na zidentyfikowaæ chorych, którzy z uwagi na du¿e ryzyko zgonu
w trakcie angioplastyki powinni byæ leczeni operacyjnie
lub wymagaj¹ stosowania tzw. angioplastyki wspomaganej (kontrapulsacja, kr¹¿enie pozaustrojowe) [56].
Angioplastyka wielonaczyniowa mo¿e byæ wykonana w nastêpuj¹cych przypadkach:
– istotne zmiany typu A w dwóch du¿ych têtnicach
wieñcowych zaopatruj¹cych umiarkowane lub du¿e
obszary ¿ywego miêœnia sercowego;
– zmiany typu A po³o¿one w jednej lub dwóch têtnicach wieñcowych skojarzone ze zmian¹ typu B lub C
po³o¿on¹ w innej têtnicy, zaopatruj¹cej ma³y (niepe³na reaskularyzacja) lub martwiczy (zawa³) obszar
miêœnia sercowego, która nie bêdzie poszerzana;
LTW
DIAG
2

3

PRZEG

PTW

1
4

BRZE¯

GPZ

OKAL
5

GTZ

6

Rycina 1. WskaŸnik potencjalnego uszkodzenia
miêœnia sercowego. Têtnice wieñcowe s¹ podzielone na 6 segmentów. Prawa têtnica wieñcowa
na tym schemacie jest dominuj¹ca. Przyznaje siê
0,5 punktu, je¿eli stwierdza siê hypokinezê w obszarze zaopatrywanym przez inn¹ têtnicê ni¿ poszerzana. Przyznaje siê 1 punkt, je¿eli obszar
miêœnia sercowego zaopatrywany przez têtnicê
poddan¹ zabiegowi angioplastyki mo¿e w wyniku jej zamkniêcia staæ siê akinetyczny. Za ka¿de
stwierdzone zwê¿enie ≥70% (nawet jeœli nie ma
byæ poszerzane) równie¿ przyznaje siê 1 punkt.
Suma punktów okreœla wskaŸnik potencjalnego
uszkodzenia miêœnia sercowego w czasie zabiegu angioplastyki. Wartoœæ wskaŸnika <2,0 punktów: ryzyko zgonu 2,3%; >5,5 punktu: ryzyko
zgonu 33,3% (patrz tak¿e rozdzia³ 6). PTW – prawa têtnica wieñcowa, LTW – lewa têtnica
wieñcowa, GTZ – ga³¹Ÿ tylna zstêpuj¹ca, GPZ –
ga³¹Ÿ przednia zstêpuj¹ca, DIAG – ga³¹Ÿ diagonalna, OKAL – ga³¹Ÿ okalaj¹ca, PRZEG – ga³¹Ÿ
przegrodowa, BRZE¯ – ga³¹Ÿ brze¿na
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– zmiany typu B w dwóch têtnicach zaopatruj¹cych
umiarkowanej wielkoœci obszar miêœnia sercowego
(wskaŸnik uszkodzenia ≥2,5);
– jedna têtnica ze zmian¹ typu C i jedna ze zmian¹ typu A lub B pod warunkiem, ¿e zmiana nie jest zlokalizowana w pocz¹tkowym odcinku GPZ zaopatruj¹cej
du¿y obszar ¿ywego miêœnia sercowego;
– zmiany typu B w dwóch du¿ych têtnicach wieñcowych pod warunkiem, ¿e istniej¹ warunki anatomiczne do implantacji stentów.
Proponujemy nastêpuj¹ce zalecenia dla wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki u pacjen tów z wielonaczyniow¹ chorob¹ wieñcow¹:
– rozwa¿yæ mo¿liwoœæ etapowej rewaskularyzacji,
szczególnie przy zmianach typu B i C;
– implantowaæ DES do zmiany najbardziej istotnej i/lub
po³o¿onej w najwa¿niejszej têtnicy wieñcowej, zaopatruj¹c pozosta³e zwê¿enia za pomoc¹ stentów
konwencjonalnych;
– rozwa¿yæ mo¿liwoœæ poszerzenia tylko najbardziej
istotnej, z punktu widzenia klinicznego, zmiany (culprit lesion, niepe³na rewaskularyzacja);
– rozwa¿yæ kolejnoœæ poszerzania zmian – zacz¹æ od
najtrudniejszej technicznie lub najbardziej istotnej
z punktu widzenia klinicznego;
– rozwa¿yæ procedurê hybrydow¹: wszczepienie têtnicy
piersiowej wewnêtrznej lewej do ga³êzi przedniej
zstêpuj¹cej LTW (szczególnie, gdy mo¿liwe jest wykonanie minimal invasive surgery) i przezskórne poszerzenie pozosta³ych têtnic.
Niepe³na rewaskularyzacja jest czêsto z góry ustalon¹ strategi¹ postêpowania u chorych poddawanych
zabiegom angioplastyki. Dotyczy to pacjentów z wielonaczyniow¹ ChW i jest zwi¹zane:
– z granicznymi, niemaj¹cymi znaczenia klinicznego
zmianami w jednej z têtnic wieñcowych;
– z morfologicznym typem zmiany, który wyklucza skuteczn¹ rewaskularyzacjê za pomoc¹ PCI. W tym wypadku zawsze nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ leczenia
operacyjnego, ewentulanie z terapi¹ hybrydow¹, kiedy w grê wchodzi ga³¹Ÿ przednia zstêpuj¹ca LTW;
– z istotn¹ zmian¹ mia¿d¿ycow¹ zlokalizowan¹ w ma³ej bocznej ga³êzi;
– z zabiegiem PCI u ludzi starszych i obarczonych dodatkowymi chorobami, u których poszerza siê wy³¹cznie
jedn¹ zmianê, najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia klinicznego i angiograficznego (culprit lesion). Pomimo
przeprowadzenia niepe³nej rewaskularyzacji podczas
zabiegu angioplastyki wielu chorych odczuwa wyraŸn¹
poprawê kliniczn¹, pacjenci z niestabiln¹ ChW stabilizuj¹ siê, a np. decyzja co do ewentualnej operacji kardiochirurgicznej mo¿e byæ przesuniêta w czasie [57].
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Zabiegi udro¿nienia przewlekle zamkniêtej têtnicy
wieñcowej s¹ obarczone z jednej strony mniejsz¹ skutecznoœci¹ (50–60%), z drugiej nik³ym odsetkiem powik³añ (0–2%). Tego typu zabiegi powinno siê wykonywaæ tylko dysponuj¹c dowodami (objawy kliniczne,
próba wysi³kowa, SPECT, echo wysi³kowe lub z dobutamin¹), ¿e w obszarze, który by³ zaopatrywany przez zamkniêt¹ obecnie têtnicê, jest ¿ywy miêsieñ sercowy
(szczególnie wa¿ne u chorych z akinez¹). Udro¿nienie
nie powinno byæ podejmowane u pacjentów, co do których domniemywa siê, ¿e têtnica jest zamkniêta przez
ponad 6 mies., a tak¿e jeœli obraz angiograficzny sugeruje nisk¹ skutecznoœæ zabiegu (bardzo krótki i têpo zakoñczony kikut têtnicy, siatka kolaterali ³¹cz¹cych odcinek przed i za miejscem niedro¿noœci, bocznica odchodz¹ca w miejscu niedro¿noœci). Udro¿nienie têtnicy
wieñcowej mo¿e byæ podjête bezpoœrednio po koronarografii diagnostycznej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e restenoza
po zabiegach udro¿nienia jest wy¿sza ni¿ po angioplastyce i wynosi ok. 60% [58]. Poniewa¿ udowodniono, ¿e
stent zmniejsza czêstoœæ nawrotu zwê¿enia po zabiegu
udro¿nienia têtnicy wieñcowej, powinno siê wykonywaæ jego implantacjê w tych przypadkach [59].
Do urz¹dzeñ, które zwiêkszaj¹ skutecznoœæ zabiegów
udro¿nienia przewlekle zamkniêtych têtnic wieñcowych,
nale¿y zaliczyæ prowadniki hydrofilne oraz prowadniki
o specjalnej konstrukcji, pozwalaj¹cej na ³atwiejsze i skuteczniejsze sforsowanie miejsca niedro¿noœci.
Leczenie zwê¿onego i niezabezpieczonego chirur gicznie pnia lewej têtnicy wieñcowej, do niedawna stanowi¹ce wy³¹czn¹ domenê kardiochirurgii, jest obecnie
coraz czêœciej podejmowane przez kardiologów interwencyjnych, szczególnie po opublikowaniu bardzo dobrych wyników odleg³ych implantacji DES [17, 18]. Nale¿y stwierdziæ, ¿e zarówno poprawiona wersja zaleceñ
ACC/AHA, jak i najnowsza wersja rekomendacji dla zabiegów przezskórnych interwencji wieñcowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jasno mówi¹,
¿e chirurgia wieñcowa pozostaje preferowanym sposobem leczenia zwê¿onego, niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW [19, 60]. Z drugiej jednak strony, opieraj¹c siê na opublikowanych badaniach dotycz¹cych
zabiegów PCI niezabezpieczonego pnia lewej têtnicy
wieñcowej, mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– u pacjentów ze zwê¿eniem niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW, którzy s¹ definiowani jako Ÿli
kandydaci do leczenia chirurgicznego z uwagi na
m.in. wiek >75 lat, frakcjê wyrzucania lewej komory
<40%, du¿¹ niedomykalnoœæ zastawki mitralnej,
przebyt¹ operacjê kardiochirurgiczn¹, niewydolnoœæ
nerek i rozsiane zmiany w obwodowych odcinkach
naczyñ wieñcowych, wyniki implantacji stentów s¹
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niekorzystne. U tych chorych ca³kowita œmiertelnoœæ
roczna przekracza³a 20%. Rokowanie by³o znacznie
lepsze u pacjentów bez ww. czynników ryzyka, u których œmiertelnoœæ roczna waha³a siê w granicach
3,4–3,8% [61–63];
– dystalna lokalizacja zwê¿enia w pniu LTW, obejmuj¹cego jego rozwidlenie (bifurkacjê) na GPZ i GO, jest obarczona wyraŸnie wiêksz¹ czêstoœci¹ restenozy w porównaniu do zmian ostialnych i po³o¿onych w czêœci œrodkowej pnia LTW, nawet po zastosowaniu DES [64, 65];
– jak wynika z prospektywnego, ale nierandomizowanego badania The French Registry of Unprotected
Left Main Coronary Artery Treatment, w obserwacji
12-mies. w porównaniu do leczenia chirurgicznego
implantacja stentu do zwê¿enia w niezabezpieczonym pniu LTW by³a obarczona porównywaln¹ œmiertelnoœci¹ (10,4% w grupie chirurgicznej, 7,8% w grupie stentowanej, p=NS), ale czêstoœæ ponownej rewaskularyzacji by³a mniejsza u pacjentów leczonych
chirurgicznie (2,1% vs 22,3%, p <0,005) [66];
– wstêpne dane z rejestru RESEARCH sugeruj¹, ¿e implantacja stentu uwalniaj¹cego rapamycynê do zwê¿onego i niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW
daje bardzo dobre wyniki œrednioterminowe (tylko
1 zgon, u pozosta³ych 16 pacjentów nie obserwowano
nowych incydentów sercowych w okresie 6 mies.),
jednak grupa 17 pacjentów jest zbyt ma³a, ¿eby mo¿na wyci¹gn¹æ ostateczne wnioski [67]. Ponadto, jak
stwierdzono wy¿ej, mimo u¿ycia DES problemem pozostaj¹ zwê¿enia zlokalizowane w rozwidleniu pnia
LTW, szczególnie u pacjentów z cukrzyc¹ i nisk¹
(<35%) frakcj¹ wyrzucania lewej komory [65]. Brak
danych w piœmiennictwie dotycz¹cych zastosowania
stentów uwalniaj¹cych paklitaksel w leczeniu zwê¿onego pnia LTW;
– aterektromia wykonana przed implantacj¹ konwencjonalnego, stalowego stentu do niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW prawdopodobnie zmniejsza restenozê, przynajmniej w naczyniach o œrednicy referencyjnej <3,5 mm [68]. Nie ma danych dotycz¹cych implantacji DES do pnia LTW po uprzedniej aterektomii;
– istnieje doœæ powszechna zgoda, dotycz¹ca koniecznoœci wykonywania kontrolnej koronarografii w okresie 3–6 mies. po implantacji stentu do niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW. Ma to oczywisty
zwi¹zek z restenoz¹, której wyst¹pienie w tej lokalizacji mo¿e mieæ katastrofalne nastêpstwa.
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e zabiegi implantacji stentów do niezabezpieczonego chirurgicznie
pnia LTW s¹ zwykle technicznie ³atwe i daj¹ bardzo dobre wyniki bezpoœrednie. Jednak istotnym problemem
pozostaje restenoza, której czêstoœæ nie przekracza
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10% w zmianach o lokalizacji ostialnej i œrodkowej, pozostaje natomiast wysoka w dystalnym, obejmuj¹cym
rozwidlenie segmencie pnia LTW, nawet mimo stosowania DES. Dlatego zabiegi te powinny byæ obecnie zarezerwowane dla pewnych tylko przypadków, z których
ka¿dy powinien byæ indywidualnie i wnikliwie rozwa¿ony, równie¿ po uwzglêdnieniu opinii wspó³pracuj¹cego
z zespo³em kardiologów interwencyjnych kardiochirurga. Preferencyjnie nale¿y implantowaæ DES(y), nie zapominaj¹c o angiograficznej kontroli po 3–6 mies. od
zabiegu, szczególnie przy zmianach zlokalizowanych
w rozwidleniu pnia LTW i u pacjentów chorych na cukrzycê. Nie jest natomiast jasne, czy dobór œrednicy
stentu i balonika do ewentualnej optymalizacji stentu
na podstawie ultrasonografii wewn¹trznaczyniowej
(IVUS) przyczynia siê do zmniejszenia czêstoœci wystêpowania restenozy [68].
Proponujemy nastêpuj¹ce wskazania do stentowania niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW:
– przypadki nag³e, np. ostre zamkniêcie pnia LTW;
– pacjenci z zamkniêt¹ lub niekwalifikuj¹c¹ siê do leczenia chirurgicznego GPZ lub GO;
– pacjenci niskiego ryzyka, z krótkim zwê¿eniem zlokalizowanym w pocz¹tkowym lub œrodkowym odcinku
pnia LTW, którzy nie wyra¿aj¹ zgody na leczenie operacyjne;
– pacjenci wysokiego ryzyka leczenia chirurgicznego
z uwagi na powa¿ne choroby wspó³istniej¹ce – jednak ryzyko zgonu tych chorych po zabiegu PCI jest
równie¿ wysokie;
– pacjenci z rozsianymi zmianami mia¿d¿ycowymi
wspó³istniej¹cymi ze zwê¿eniem pnia LTW, którzy ze
wzglêdów anatomicznych nie s¹ kandydatami do leczenia chirurgicznego [69].
Pieñ zabezpieczony chirurgicznie, tzn. z funkcjonuj¹cym pomostem do ga³êzi przedniej zstêpuj¹cej lub
okalaj¹cej lewej têtnicy wieñcowej, stanowi zazwyczaj
wskazanie do podjêcia leczenia przezskórnego.
Poszerzanie ¿ylnych pomostów aortalno -wieñcowych wi¹¿e siê z gorszymi wynikami bezpoœrednimi i odleg³ymi w porównaniu do natywnych têtnic wieñcowych.
Zale¿y to jednak od lokalizacji zwê¿enia (najlepsze wyniki odleg³e osi¹ga siê po zabiegach PCI zwê¿eñ po³o¿onych w odcinku dystalnym ¿ylnego pomostu), wieku pacjenta, stopnia uszkodzenia lewej komory i obecnoœci
rozsianych zmian w pomostach i têtnicach natywnych
[19]. Zastosowanie stentów wydaje siê zmniejszaæ czêstoœæ restenozy, jednak nie s¹ znane wyniki odleg³e u¿ycia DES w tej grupie chorych. Zastosowanie urz¹dzeñ
protekcji dystalnej zmniejsza ryzyko wyst¹pienia oko³o-
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zabiegowego zawa³u serca i zgonu [46, 47], szczególnie
w pomostach starszych ni¿ 7 lat. Nie ma natomiast dowodu na korzystny wp³yw blokerów receptora p³ytkowego IIbIIIa [70]. Z niepublikowanych wyników badania
SYMBIOT III wynika, ¿e nie sprawdzi³y siê nadzieje na
zmniejszenie czêstoœci wystêpowania restenozy po zastosowaniu tzw. stentgraftów.
Proponujemy nastêpuj¹ce wskazania do zabiegów
przezskórnej angioplastyki ¿ylnych pomostów aortal no-wieñcowych:
– stent powinien byæ zawsze u¿yty przy poszerzaniu ujœcia i proksymalnego odcinka pomostu;
– nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie dystalnej protekcji
przy zabiegu przezskórnej angioplastyki w celu
zmniejszenia powik³añ zwi¹zanych z embolizacj¹ obwodow¹. W szczególnoœci mo¿e to dotyczyæ pomostów z rozsianymi zwê¿eniami i starszych ni¿ 7 lat;
– udra¿nianie zamkniêtych ¿ylnych pomostów aortalno-wieñcowych jest obarczone du¿¹ czêstoœci¹ powik³añ
i wysokim odsetkiem nawrotu niedro¿noœci, dlatego
ten typ zabiegu nie jest zalecany. Rola nowych urz¹dzeñ, np. trombektomów, w udra¿nianiu zamkniêtych
skrzeplin¹ ¿ylnych pomostów jest obecnie nieznana;
– brak dowodów, ¿e blokery receptora p³ytkowego
IIb/IIIa zmniejszaj¹ powik³ania oko³ozabiegowe w tej
grupie pacjentów, dlatego ich rutynowe stosowanie
jest niewskazane.
Zabieg angioplastyki w ostrym zawale serca jest
obecnie uznany za metodê leczenia z wyboru tej postaci
choroby niedokrwiennej serca. Obecnie uwa¿a siê, ¿e powinna byæ po³¹czona z implantacj¹ stentu [71] i – w pewnych okreœlonych przypadkach – z podaniem blokera receptora p³ytkowego IIb/IIIa – abciksimabu. Mo¿na równie¿ rozwa¿yæ tzw. angioplastykê torowan¹ (u³atwion¹) –
po wstêpnym podaniu po³owy dawki tPA lub tenekteplazy i pe³nej dawki blokera IIb/IIIa lub tylko blokera IIb/IIIa
pacjent jest transportowany do oœrodka wykonuj¹cego
bezpoœrednie zabiegi PCI. Dok³adne omówienie tego zagadnienia znajduje siê w oddzielnym rozdziale.
Opublikowane w 2001 r. standardy ACC/AHA wyodrêbniaj¹ równie¿ 3 specyficzne podgrupy pacjentów
z ChW, którzy s¹ kandydatami do zabiegów PCI [19]:
1. Pacjenci asymptomatyczni lub z ³agodn¹ d³awic¹ piersiow¹: u tych chorych rekomendowane jest wykonanie zabiegu PCI, je¿eli zwê¿enia s¹ zlokalizowane
w jednej lub dwóch têtnicach wieñcowych, a wykonanie zabiegu jest technicznie proste (Tabela I). Poszerzane naczynia powinny zaopatrywaæ w krew du¿e obszary miêœnia sercowego lub, w przypadku chorych
z cukrzyc¹, co najmniej obszary umiarkowanej wielkoœci. Dopuszcza siê równie¿ zabiegi PCI u pacjentów ze
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zwê¿eniami po³o¿onymi w ≥3 têtnicach wieñcowych,
zaopatruj¹cych co najmniej umiarkowanej wielkoœci
obszary miokardium, pod warunkiem przewidywanej
wysokiej skutecznoœci bezpoœredniej angioplastyki.
2. Pacjenci z d³awic¹ piersiow¹ w klasach II–IV CCS
i chorzy niestabilni: zabiegi PCI s¹ zalecane u chorych
z ≥1 zwê¿eniem zlokalizowanym w ≥1 naczyniu, które
zaopatruje (j¹) umiarkowany/du¿y obszar miêœnia
sercowego, a zabieg angioplastyki ma przewidywan¹
wysok¹ skutecznoœæ (Tabela I). Do tej grupy nale¿y
tak¿e zaliczyæ pacjentów z chorob¹ 2- i 3-naczyniow¹,
obejmuj¹c¹ proksymalne zwê¿enie ga³êzi przedniej
zstêpuj¹cej LTW lub z obni¿on¹ frakcj¹ wyrzucania lewej komory oraz ze zwê¿eniami zlokalizowanymi
w ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych.
3. Pacjenci po operacyjnym leczeniu ChW: wskazaniem
do wykonania zabiegu PCI jest wczesna d³awica pooperacyjna (zwykle do 30 dni), d³awica w 1–3 lata po
CABG, je¿eli jej przyczyn¹ jest izolowane, krótkie
zwê¿enie pomostu ¿ylnego oraz piersiowa d³awica
u pacjentów ze zwê¿enim ¿ylnego pomostu >3 lat od
leczenia operacyjnego.

4.8. Inwazyjne leczenie niestabilnej
dławicy piersiowej i zawału serca
bez uniesienia odcinka ST
Wspó³autorzy: Mariusz G¹sior, Krzysztof Wilczek,
Tadeusz Zêbik
Niestabilna d³awica piersiowa (unstable angina, UA)
i zawa³ serca bez uniesienia odcinka ST (non ST elevation
myocardial infarction, NSTEMI) s¹ ostrymi zespo³ami
wieñcowymi (acute coronary syndrome, ACS), charakteryzuj¹cymi siê dynamicznie narastaj¹cymi zaburzeniami
perfuzji miêœnia sercowego. Kluczowym zdarzeniem dla
rozwoju ACS jest pêkniêcie, nad¿erka lub rozerwanie
ranliwej blaszki mia¿d¿ycowej (vulnerable plaque), czego
konsekwencj¹ jest zwê¿enie têtnicy wieñcowej przez zakrzep, zwykle niezamykaj¹cy ca³kowicie têtnicy. Dodatkowym czynnikiem patogenetycznym jest mikrozatorowoœæ obwodowa agregatami aktywowanych p³ytek, granulocytów oraz fragmentami pêkniêtej blaszki mia¿d¿ycowej. Konsekwencj¹ tych zjawisk jest ró¿ny stopieñ niedokrwienia i uszkodzenia miêœnia sercowego. W przypadku NSTEMI niedokrwienie jest na tyle g³êbokie i trwa
na tyle d³ugo, ¿e doprowadza do uszkodzenia miocytów
i w konsekwencji podwy¿szenia poziomu markerów
uszkodzenia miokardium (troponina I lub T, CK-MB
mass). W UA wskaŸniki martwicy pozostaj¹ w normie.
Z innych mo¿liwych przyczyn patogenetycznych
ACS wymienia siê:
– przed³u¿aj¹cy siê kurcz têtnicy wieñcowej (d³awica
Prinzmetala), zwykle skojarzony z dysfunkcj¹ œródb³onka;
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– stabiln¹, szybko narastaj¹c¹ blaszkê mia¿d¿ycow¹
u chorych z agresywn¹ mia¿d¿yc¹ lub restenoz¹ po PCI;
– indukowanie procesu zapalnego w obrêbie œciany naczynia przez drobnoustroje na drodze aktywacji makrofagów i limfocytów T, maj¹cych zdolnoœæ wydzielania metaloproteinaz;
– UA/NSTEMI wtórne w przebiegu nadmiernego zapotrzebowania na tlen (gor¹czka, tachykardia, tyreotoksykoza), przed³u¿aj¹cego siê spadku ciœnienia oraz
niewystarczaj¹cej zdolnoœci przenoszenia tlenu przez
krew (anemia, hipoksemia).
Opracowanie optymalnej metody leczenia wymaga
dok³adnego okreœlenia profilu pacjentów oraz szczegó³owej stratyfikacji ryzyka (Tabela II) [72, 73]. W stratyfikacji ryzyka pomocna mo¿e byæ skala punktowa, zaproponowana przez Antmana i wsp. [74]. O stopniu ryzyka
decyduje suma punktów (1 pkt za ka¿dy analizowany
parametr):
– wiek >65 lat;

– wiêcej ni¿ 3 czynniki ryzyka choroby wieñcowej;
– potwierdzona angiograficznie istotna choroba wieñcowa (zwê¿enie têtnicy >50%);
– zmiany odcinka ST w EKG;
– wiêcej ni¿ 2 incydenty bólu wieñcowego w ci¹gu
ostatniej doby;
– za¿ywanie aspiryny w ci¹gu ostatnich 7 dni;
– podwy¿szone markery uszkodzenia miêœnia sercowego.
Ryzyko wyst¹pienia istotnych zdarzeñ sercowych
(zgon, kolejny zawa³, nawracaj¹ce ciê¿kie niedokrwienie wymagaj¹ce rewaskularyzacji) roœnie w przedziale
od 4,7 do 40,9% wraz ze wzrostem tzw. TIMI risk score,
definiowanego jako suma punktów poszczególnych
sk³adowych ww. skali. Du¿¹ przydatnoœæ kliniczn¹ zastosowania tej skali potwierdzono w badaniach ESSENCE,
TACTICS-TIMI 18 i PRISM-PLUS [75–77]. Spoœród chorych z UA/NSTEMI najwiêksz¹ korzyœæ z leczenia za pomoc¹ heparyn drobnocz¹steczkowych (LMWH), bloke-

Tabela II. Krótkoterminowe ryzyko zgonu lub zawa³u serca u chorych z UA/NSTEMI
Cechy du¿ego ryzyka
D³awica w spoczynku i spe³nione przynajmniej jedno kryterium z poni¿szych:
narastaj¹ca d³awica w ci¹gu ostatnich 48 godz.
d³u¿szy ni¿ zwykle (≥20 min), utrzymuj¹cy siê ból w klatce piersiowej
zmiany w zakresie odcinka ST w dwóch s¹siednich odprowadzeniach ≥0,5 mm lub œwie¿y LBBB
d³awica piersiowa i objawy niewydolnoœci serca (obrzêk p³uc, narastaj¹cy szmer niedomykalnoœci mitralnej,
cwa³ III tonu, tachykardia)
d³awica piersiowa z utrwalonym czêstoskurczem komorowym
d³awica piersiowa z niskim ciœnieniem têtniczym
znacznie zwiêkszone stê¿enia w surowicy biochemicznych wskaŸników uszkodzenia niedokrwiennego miêœnia sercowego
– troponina I (TnI), troponina T (TnT) >0,1 ng/ml
· wiek >75 lat
Cechy umiarkowanego ryzyka
D³u¿szy (>20 min) ból w klatce piersiowej w spoczynku, który ust¹pi³ i spe³nione przynajmniej jedno kryterium z poni¿szych:
wiek >65-70 lat
cukrzyca
g³êbokie odwrócenie za³amka T w ?5 odprowadzeniach (zw³aszcza w czasie bólu)
cechy d³awicy piersiowej w III lub IV klasie CCS w ci¹gu ostatnich 2 tyg.
patologiczne za³amki Q bêd¹ce nastêpstwem wczeœniejszego zawa³u miêœnia sercowego
stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieñcowych lub udokumentowana choroba têtnic obwodowych lub mózgowych
·

nieznacznie zwiêkszone markery sercowe (np. TnT >0,01 ng/ml, ale <0,1 ng/ml
Cechy ma³ego ryzyka
Prawid³owy lub niezmieniony wynik badania elektrokardiograficznego i spe³nione przynajmniej jedno kryterium z poni¿szych:
zwiêkszona czêstoœæ, nasilenie lub czas trwania d³awicy piersiowej, ale nie III lub IV klasa CCS
d³awica piersiowa wywo³ywana mniejszym ni¿ dotychczas wysi³kiem <III CCS
d³awica rozpoznana w okresie ostatnich 2 tyg. do 2 mies. <III CCS

·

prawid³owe markery sercowe (TnI,TnT)
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rów receptorów IIb/IIIa oraz PCI odnieœli chorzy z wysokim TIMI risk score (≥5 punktów). Wed³ug Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Guidelines 2005)
grupa wysokiego ryzyka NSTEMI-ACS, o najwiêkszym
prawdopodobieñstwie powik³añ zakrzepowych mog¹cych prowadziæ do zawa³u i zgonu, u której nale¿y przeprowadziæ rewaskularyzacjê w ci¹gu 48 godz., to chorzy, u których wystêpuj¹ nastêpuj¹ce objawy:
– nawracaj¹ce bóle spoczynkowe;
– dynamiczne deniwelacje odcinka ST: obni¿enie odcinka ST ≥0,1 mV lub przemijaj¹ce uniesienie odcinka ST
≥0,1 mV;
– podwy¿szone poziomy troponiny I, T lub CK-MB;
– niestabilinoœæ hemodynamiczna;
– z³oœliwe arytmie komorowe (VT, VF);
– cukrzyca.
Wœród innych czynników, które nale¿y uwzglêdniæ
w stratyfikacji ryzyka ESC, wymienia siê wiek >65–70
lat, obecnoœæ choroby wieñcowej w wywiadzie, przebytego zawa³u serca, przebytych PCI lub CABG, zastoinow¹ niewydolnoœæ serca, przebyty obrzêk p³uc, œwie¿¹
niedomykalnoœæ mitraln¹, podwy¿szone wskaŸniki zapalne (CRP, Fibrynogen, IL-6), BNP, NT-proBNP oraz niewydolnoœæ nerek.
Obecnie w praktyce klinicznej funkcjonuj¹ dwie
strategie postêpowania: wczesna zachowawcza oraz
wczesna inwazyjna. Ta pierwsza opiera siê na za³o¿eniu, ¿e tylko chorzy z niedokrwieniem utrzymuj¹cym
siê pomimo optymalnej farmakoterapii lub chorzy
z niedokrwieniem udokumentowanym testami nieinwazyjnymi po opanowaniu stanu ostrego odnosz¹ korzyœæ z diagnostyki i ewentualnego leczenia inwazyjnego. Zalet¹ tej strategii jest unikniêcie zwiêkszonego ryzyka zabiegu w ostrej fazie choroby. Z drugiej jednak
strony proces leczenia ulega wyd³u¿eniu, a brak informacji o rozmieszczeniu i zaawansowaniu zmian w têtnicach wieñcowych (choroba wielonaczyniowa lub
zwê¿enie pnia lewej têtnicy wieñcowej) sprawia, ¿e
chorzy najwy¿szego ryzyka nie otrzymuj¹ odpowiednio
szybko w³aœciwego i pe³nego leczenia.
Strategia wczesnego postêpowania inwazyjnego nakazuje wykonanie koronarografii i zabiegów rewaskularyzacyjnych (PCI, CABG) w jak najkrótszym czasie.
W praktyce w przypadku przezskórnej interwencji wieñcowej jest to zwykle 24–48 pierwszych godz. hospitalizacji. U chorych najwy¿szego ryzyka nale¿y rozwa¿yæ leczenie inwazyjne w czasie <2,5 godz. Koronarografia
(nie tylko w tej grupie chorych) jest najlepszym sposobem stratyfikacji ryzyka, który umo¿liwia podjêcie optymalnego leczenia w konkretnej sytuacji. Kilka wa¿nych
badañ z randomizacj¹, przeprowadzonych w ostatnich
latach dostarczy³o danych porównuj¹cych wczesn¹ stra-
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tegiê inwazyjn¹ z wczesn¹ strategi¹ zachowawcz¹. S¹
to badania: TIMI IIIB, VANQWISH, FRISC II, TACTICS-TIMI
18 [76, 78–80]. Jednak dopiero badanie FRISC II, przeprowadzone na grupie 2 457 chorych, wykaza³o wy¿szoœæ
postêpowania inwazyjnego nad pierwotnie zachowawczym. Zgon lub zawa³ serca po 6 mies. obserwowano
u 9,4% chorych w ramieniu inwazyjnym i 12,1% w grupie chorych randomizowanych do leczenia zachowawczego (RR 0,78; P=0,031). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e postêpowanie inwazyjne by³o w istocie odroczone i wykonywano je odpowiednio w ci¹gu 3 dni (diagnostyka) i 7 dni
(rewaskularyzacja) od randomizacji. Zarejestrowany
w tym badaniu fakt wiêkszego ryzyka wystêpowania
oko³ozabiegowego zawa³u serca w grupie inwazyjnej
by³ najpewniej zwi¹zany z rzadkim stosowaniem blokerów receptorów IIb/IIIa (ok. 10%). W kolejnym badaniu
TACTICS-TIMI 18 w grupie 2 220 chorych (w tym 1 114 leczonych za pomoc¹ PCI) leczenie inwazyjne by³o wykonywane w czasie do 48 godz. Chorym podawano tirofiban, LMWH i aspirynê. W 6-mies. obserwacji wykazano
lepsze wyniki w ramieniu inwazyjnym: ³¹cznie zgon i zawa³ serca oraz zawa³ serca wyst¹pi³y w grupie inwazyjnej istotnie rzadziej, odpowiednio 7,3% vs 9,5%,
P=0,025 oraz 4,8% vs 6,9%, P=0,029. Nierozstrzygniêty
jest problem, jak wczeœnie wdra¿aæ strategiê inwazyjn¹.
Analiza badania TACTICS-TIMI 18 nie wykaza³a przewagi wczesnej (<48 godz.) nad póŸn¹ (>48 godz.) strategi¹
inwazyjn¹ [81]. W badaniu ELISA odroczona angiografia,
poprzedzona leczeniem tirofibanem by³a korzystniejsza
od wczesnej diagnostyki inwazyjnej bez przygotowania
blokerem IIb/IIIa [82]. W innym badaniu, ISAR-COOL,
wykazano przewagê interwencji wczesnej (do 6 godz.)
nad póŸn¹ (3–5 dni), poprzedzonych intensywnym leczeniem heparyn¹ i lekami przeciwp³ytkowymi (aspiryna, klopidogrel i tirofiban) [83]. Pierwotny punkt koñcowy (zgon ze wszystkich przyczyn, zawa³ serca w 30dniowej obserwacji) wyst¹pi³ u 11,6% chorych, u których
leczenie inwazyjne odroczono i u 5,9% chorych, u których wykonano wczesn¹ interwencjê (p=0,04).
Bior¹c pod uwagê wytyczne Amerykañskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACC), Amerykañskiego
Towarzystwa Serca (AHA) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) uwa¿amy, ¿e wczesne leczenie inwazyjne powinno byæ podjête w nastêpuj¹cych sytuacjach [72, 84, 84a]: u chorych z TIMI risk score
>5 lub jednym z poni¿szych czynników:
– z niedokrwieniem nawracaj¹cym pomimo intensywnej farmakoterapii (powtarzaj¹ce siê bóle wieñcowe
lub/i dynamiczne zmiany odcinka ST – przejœciowe,
trwaj¹ce powy¿ej 30 min uniesienie ST ≥0,1 mV lub
obni¿enie ≥0,1 mV);
– z wczesn¹ pozawa³ow¹ UA;
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– z podwy¿szonym poziomem troponiny I lub T, lub CK-MB;
– niestabilnych hemodynamicznie (cwa³ komorowy,
obrzêk p³uc, narastaj¹ce trzeszczenia nad p³ucami,
nowa lub nasilaj¹ca sie niedomykalnoœæ mitralna)
oraz u chorych z du¿ymi zaburzeniamu rytmu (nawracaj¹ca tachykardia komorowa, migotanie komór);
– z cukrzyc¹;
– po PCI i CABG z grup umiarkowanego i du¿ego ryzyka;
– z cechami dysfunkcji skurczowej lewej komory
(EF<40%).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e inwazyjne leczenie chorych
z ostrymi zespo³ami wieñcowymi powinno byæ zarezerwowane dla pracowni o najwiêkszym doœwiadczeniu
(patrz rozdz. 11.).
Zastosowanie stentów i innych technik u chorych
z ACS
Stenty zdecydowanie poprawi³y wyniki bezpoœrednie i odleg³e planowych zabiegów PCI. Przekonuj¹cych
dowodów dostarczy³y badania BENESTENT i STRESS
[85, 86]. Pocz¹tkowo stosowano je jedynie w stabilnej
postaci choroby wieñcowej, ostatnio wskazania do ich
u¿ycia poszerzy³y siê o ró¿ne postacie ostrych zespo³ów
wieñcowych. Subanaliza wyników badania BENESTENT II
wykaza³a, ¿e w grupie niestabilnych chorych z³o¿ony
punkt koñcowy wystêpowa³ ponadtrzykrotnie czêœciej
w przypadku PTCA ni¿ w grupie stentów (21,5% vs
6,3%), a czêstoœæ restenoz by³a blisko 2-krotnie ni¿sza
po implantacji stentów (35% vs 18%) [87]. Stenty pozwalaj¹ na uzyskiwanie skutecznoœci zabiegów powy¿ej 95%, a jednoczeœnie zmniejszaj¹ odsetek reokluzji.
Dzieje siê tak dziêki wprowadzaniu coraz doskonalszych i skuteczniejszych schematów terapii przeciwp³ytkowej i antytrombinowej.
Zalecamy:
– rutynowe stosowanie stentów w trakcie PCI u chorych z UA/NSTEMI;
– stosowanie implantacji metod¹ wysokociœnieniow¹;
– stosowanie wspomagaj¹cego leczenia farmakologicznego (leki przeciwp³ytkowe i przeciwkrzepliwe).

Farmakoterapia stosowana w trakcie leczenia
inwazyjnego UA/NSTEMI
Heparyna niefrakcjonowana i kwas acetylosalicylowy stanowi¹ standard farmakologicznego przygotowania chorego do zabiegu angioplastyki têtnic wieñcowych. W przypadku ostrych zespo³ów wieñcowych,
gdzie obszarem dzia³ania interwencyjnego jest uszkodzona blaszka mia¿d¿ycowa (najczêœciej zawieraj¹ca
skrzeplinê), a implantacje stentów sta³y siê powszechnie stosowan¹ procedur¹, wymagane jest skuteczniejsze blokowanie procesów wykrzepiania ni¿ to, które
osi¹gamy stosowaniem heparyny i aspiryny. Poszukiwania nowych leków zaowocowa³y w ubieg³ej dekadzie wprowadzeniem do u¿ytku klinicznego bardzo
skutecznych leków przeciwp³ytkowych z grupy tienopirydyn oraz blokerów receptora p³ytkowego IIb/IIIa.
Trwaj¹ badania oceniaj¹ce skutecznoœæ nowych leków
antytrombinowych.
Leki przeciwp³ytkowe
Blokery receptora IIb/IIIa zosta³y dok³adnie przebadane zarówno u chorych leczonych zachowawczo, jak
i poddawanych interwencjom przezskórnym, z ró¿nych
grup ryzyka. Subanaliza badania EPIC, obejmuj¹ca chorych z niestabiln¹ chorob¹ wieñcow¹, wykaza³a istotn¹
redukcjê czêstoœci wystêpowania zawa³ów (1,8 vs 9%,
p=0,004) w okresie 30 dni [88]. W badaniach PRISM,
PRISM-PLUS i CAPTURE stabilizacja chorych uzyskana
zastosowaniem blokerów IIb/IIIa przed PCI istotnie
zmniejszy³a czêstoœæ wystêpuj¹cych w czasie i po zabiegu incydentów niedokrwiennych [89]. Badanie EPILOG przeprowadzone zosta³o na 2 792 chorych, poddanych pilnym lub planowym zabiegom PCI, w wiêkszoœci
angioplastyce balonowej [90]. Wystêpowanie z³o¿onego punktu koñcowego (zgon, zawa³, koniecznoœæ ponownej pilnej rewaskularyzacji) i innych epizodów po
30 dniach obserwacji w badanych grupach przedstawia
Tabela III. Badanie to jednoczeœnie wykaza³o, ¿e korzystny efekt dzia³ania abciksimabu utrzymywa³ siê
równie¿ przy zmniejszonej dawce heparyny, choæ czêstoœæ wystêpowania powik³añ krwotocznych nie

Tabela III. Wyniki badania EPILOG
Abciksimab +
heparyna 70 UI/kg m.c.

Abciksimab +
heparyna 100 UI/kg m.c.

Placebo +
heparyna 100 UI/kg m.c.

p

z³o¿ony punkt koñcowy

5,2%

5,4%

11,7%

0,001

zgon

0,3%

0,4%

0,8%

NS

2%

3,5%

3,1%

NS

3,7%

3,8%

8,7%

0,001

du¿e powik³ania krwotoczne
zawa³ serca niezakoñczony zgonem
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zmniejszy³a siê istotnie. Badanie EPISTENT, przeprowadzone na 2 399 chorych, z których 35% mia³o objawy
niestabilnej choroby wieñcowej, da³o odpowiedŸ na pytanie, czy nale¿y podawaæ abciksimab w przypadku implantacji stentów [91]. Abciksimab podawany by³ we
wlewie 0,25 mg/kg na godzinê przed zabiegiem i by³
kontynuowany w ci¹g³ym wlewie do¿ylnym przez 12
godz. w dawce 0,125 µg/kg/min. Heparynê podawano
w dawce 70 UI/kg i utrzymywano wartoœæ aktywowanego czasu krzepniêcia ACT (activated clotting time)
>200 s. Ponadto chorzy otrzymywali kwas acetylosalicylowy w dawce 325 mg i tiklopidynê 2 x 250 mg. Z³o¿ony punkt koñcowy (zgon, zawa³ lub koniecznoœæ ponownej pilnej rewaskularyzacji) po 30 dniach obserwacji wyst¹pi³ u 10,8% chorych po wszczepieniu stentu
i podaniu placebo i u 6,9% chorych po angioplastyce
balonowej z podaniem abciksimabu (p=0,007). Implantacja stentów w trakcie podawania abciksimabu wi¹za³a siê z najni¿szym odsetkiem powik³añ – 5,3%. Po roku efekt ten utrzymywa³ siê. W podanalizie, obejmuj¹cej chorych na cukrzycê i chorych niestabilnych, korzystne dzia³anie abciksimabu by³o równie wyraŸne.
W badaniu ESPRIT u chorych poddanych PCI z planowanym wszczepieniem stentu podawano eptyfibatyd
w dwóch bolusach po 180 mg/kg w odstêpach 10 min
z nastêpuj¹cym 18–24 godz. wlewem leku w dawce
2 mg/kg/min [92]. Badanie to, chocia¿ dotyczy³o chorych niskiego ryzyka, wykaza³o skutecznoœæ eptyfibatydu w zabiegach implantacji stentów w postaci znamiennego zmniejszenia liczby powik³añ i epizodów
wieñcowych wystêpuj¹cych po zabiegu – z³o¿ony punkt
koñcowy po 30 dniach wyniós³ 6,8 vs 10,5%
(p=0,00034). W badaniu TARGET porównano 2 leki z tej
grupy [93]. W grupie 5 308 chorych z UA/NSTEMI kwalifikowanych do PCI z intencj¹ za³o¿enia stentu w trakcie zabiegu jednej grupie podano tirofiban, drugiej abciksimab. Pierwotny punkt koñcowy (zgon, kolejny zawa³ niezakoñczony zgonem, koniecznoœæ ponownej pilnej rewaskularyzacji) w obserwacji 30-dniowej wyst¹pi³ istotnie rzadziej w grupie abciksimabu (6,0 vs 7,6%,
p=0,038). W obserwacji odleg³ej skutecznoœæ obu leków by³a jednak podobna. Blokery receptora GP IIb/IIIa
s¹ szczególnie korzystne u chorych z ostrym zespo³em
wieñcowym i cukrzyc¹ [94].
Oddzielne zagadnienie stanowi inna grupa leków
przeciwp³ytkowych – pochodne tienopirydyn: tiklopidyna
i klopidogrel hamujace aktywacjê p³ytek zale¿n¹ od ADP.
Klopidogrel jest najnowszym lekiem tej grupy. Jego
skutecznoœæ zosta³a ostatnio przebadana w du¿ej próbie klinicznej CURE [95]. W za³o¿eniu to podwójnie œlepe, kontrolowane placebo badanie mia³o na celu ocenê
dzia³ania klopidogrelu, do³¹czanego do aspiryny u pacjentów z niestabiln¹ chorob¹ wieñcow¹. Leczenie klo-

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

pidogrelem stosowano nastêpnie œrednio przez 9 mies.
U pacjentów otrzymuj¹cych klopidogrel stwierdzono
zmniejszenie czêstoœci zdarzeñ sercowo-naczyniowych
(zgon, ponowny zawa³ serca, udar mózgu) o 20% w porównaniu z pacjentami otrzymuj¹cymi placebo z aspiryn¹. Korzyœci ujawni³y siê wczeœnie (ju¿ po 2 godz. od
randomizacji) i wraz z up³ywem czasu by³y coraz bardziej widoczne. W analizach podgrup wykazano korzyœæ ze stosowania klopidogrelu niezale¿nie od p³ci,
wieku, obecnoœci cukrzycy oraz wyjœciowego ryzyka.
W badaniu CURE nie zak³adano wczesnej strategii inwazyjnej, a z ca³ej grupy badanej (n=12 562), po koronarografii wykonanej u 42,7%, do angioplastyki zakwalifikowano ostatecznie 2 658 (21%) chorych, którzy stanowili przedmiot oddzielnej analizy (PCI-CURE) [96].
Uzyskano odpowiedŸ na wa¿ne pytanie, czy chorzy niestabilni, poddawani zabiegom PCI odnosz¹ wiêksz¹ korzyœæ, gdy interwencja jest poprzedzona kilkudniowym
leczeniem klopidogrelem (≥6 dni) kontynuowanym nastêpnie œrednio przez 8 mies., czy te¿ wystarczy rozpocz¹æ podawanie leku w momencie angioplastyki i kontynuowaæ jego podawanie przez 4 tyg. Pierwotny z³o¿ony
punkt koñcowy (zgon, zawa³ lub rewaskularyzacja têtnicy odpowiedzialnej za niestabilnoœæ) (TVR) po 30 dniach
obserwowano u 4,5% chorych z grupy d³ugotrwa³ego leczenia klopidogrelem, wobec 6,4% z grupy kontrolnej
(p=0,03). Ta korzystna ró¿nica utrzyma³a siê do koñca obserwacji. G³ównym dzia³aniem niepo¿¹danym by³o
zwiêkszenie o 34% czêstoœci powa¿nych, lecz niezagra¿aj¹cych ¿yciu powik³añ krwotocznych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
po podaniu 300 mg klopidogrelu maksymalne dzia³anie
przeciwp³ytkowe zostaje osi¹gniête po ok. 6 godz. Podanie 600 mg klopidogrelu ju¿ po 30 min powoduje zablokowanie p³ytek, a maksymalny efekt osi¹ga siê po 2 godz.
Leki antytrombinowe
Wiele ograniczeñ niefrakcjonowanej heparyny
(UFH), która nadal pozostaje standardem w farmakoterapii przezskórnych zabiegów interwencyjnych, powoduje, ¿e wci¹¿ poszukuje siê leków antytrombinowych,
które z jednej strony by³yby skuteczniejsze w hamowaniu trombiny, a jednoczeœnie bezpieczniejsze w sensie
zmniejszenia czêstoœci powik³añ krwotocznych i wystêpowania trombocytopenii. Powa¿n¹ wad¹ heparyny
jest koniecznoœæ sta³ego monitorowania parametrów
krzepniêcia w trakcie terapii. Pojawienie siê heparyn
drobnocz¹steczkowych (LMWH) po czêœci tylko rozwi¹za³o te problemy. Wynika to m. in. z faktu, ¿e heparyny
drobnocz¹steczkowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod
wzglêdem aktywnoœci anty-Xa i anty-IIa, w zwi¹zku
z czym wyniki badania jednego preparatu nie mog¹
byæ ekstrapolowane i przyjmowane jako referencja dla
innych heparyn.
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Nie przeprowadzono te¿ dot¹d badañ z randomizacj¹, porównuj¹cych bezpoœrednio poszczególne preparaty LMWH. Porównano natomiast dzia³anie heparyn
drobnocz¹steczkowych z heparyn¹ niefrakcjonowan¹
w ró¿nych grupach chorych. Randomizowane badania
FRIC oraz FRAXIS przeprowadzone u chorych z niestabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ lub zawa³em miêœnia sercowego bez za³amka Q nie wykaza³y przewagi dalteparyny (FRIC) ani nadroparyny (FRAXIS) nad heparyn¹ niefrakcjonowan¹ [97, 98]. Badanie ESSENCE wykaza³o
wy¿szoœæ enoksaparyny nad heparyn¹ niefrakcjonowan¹ [75]. Korzystny efekt wyra¿a³ siê 15% redukcj¹
wzglêdnego ryzyka wyst¹pienia z³o¿onego punktu koñcowego (zgon, zawa³, nawrót dusznicy bolesnej,
p=0,017). Niewielkie s¹ doœwiadczenia z zastosowaniem LMWH u chorych poddawanych interwencjom
przezskórnym w niestabilnej chorobie wieñcowej, a dane na ten temat pochodz¹ z badañ obserwacyjnych. Wykazano bezpieczeñstwo stosowania enoksaparyny w iniekcji podskórnej w grupie 132 chorych, którym wykonywano PCI [99]. W rejestrze NICE-1 (827 chorych) enoksaparynê podawano do¿ylnie w dawce 1 mg/kg m.c., nie
obserwuj¹c zwiêkszenia czêstoœci powa¿nych powik³añ
krwotocznych [100]. Kolejne rejestry dotycz¹ce chorych
z ostrym zespo³em wieñcowym: NICE-3, NICE-4 wykaza³y bezpieczeñstwo i dobr¹ skutecznoœæ ³¹czenia enoksaparyny z abciksimabem w trakcie PCI [100, 101]. W rejestrze NICE-4 enoksaparynê podawano do¿ylnie w dawce
0,75 ml/kg m.c. Podobnie skuteczne okaza³o siê po³¹czenie dalteparyny z abciksimabem [102]. Niedawno og³oszone wyniki badania INTERACT dowiod³y wy¿szej skutecznoœci i bezpieczeñstwa eptyfibatydu ³¹czonego
z enoksaparyn¹ ni¿ z heparyn¹ niefrakcjonowan¹ [103].
Bezpoœrednie inhibitory trombiny, takie jak naturalne i syntetyczne polipeptydy: hirudyna, biwalirudyna
(hirulog) oraz drobnocz¹steczkowy argatroban i jego
analogi s¹ obiecuj¹c¹ grup¹ leków, które byæ mo¿e
znajd¹ szersze zastosowanie w farmakoterapii towarzysz¹cej zabiegom PCI. Obecnie dane dotycz¹ce skutecznoœci i bezpieczeñstwa stosowania tych preparatów s¹ sk¹pe i kontrowersyjne. W badaniu HELVETICA
nie uda³o siê wykazaæ trwa³ego efektu dzia³ania hirudyny w skuteczniejszym zapobieganiu powa¿nym incydentom wieñcowym w obserwacji 7-mies. w porównaniu z heparyn¹ [104]. W odniesieniu do biwalirudyny
badanie HASI zakoñczy³o siê podobn¹ konkluzj¹. Wykaza³o jednak, w odró¿nieniu od wyników badania
HELVETICA, mniejsz¹ czêstoœæ powik³añ krwotocznych
[105]. W badaniu REPLACE-2 podawana w czasie interwencji biwalirudyna okaza³a siê tak samo skuteczna
jak po³¹czenie heparyny z lekami z grupy GP IIb/IIIa
(abciksimab lub eptifibatid) [106]. Doœwiadczenia
z drobnocz¹steczkowymi bezpoœrednimi inhibitorami
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trombiny s¹ sk¹pe. Z heparyn¹ porównywano argatroban, inogartan i efegartan (stosowane w leczeniu niestabilnej choroby wieñcowej), nie ma natomiast randomizowanych badañ z u¿yciem tych preparatów u chorych poddawanych zabiegom PCI. Nie uda³o siê wykazaæ jednoznacznych korzyœci z zastosowania tych leków w porównaniu z heparyn¹ [107, 108].
Uwzglêdniaj¹c aktualny stan wiedzy i realia polskie, zalecamy nastêpuj¹cy schemat postêpowania far makologicznego u chorych, u których planuje siê terapiê inwazyjn¹:
1. Doustne leczenie przeciwp³ytkowe: u wszystkich
chorych stosowanie jak najwczeœniej preparatu kwasu acetylosalicylowego (wyjœciowa dawka ASA:
150–300 mg w postaci rozpuszczalnej, a nastêpnie
w dawce podtrzymuj¹cej 75–150 mg na dobê) ³¹cznie
z klopidogrelem (do³¹czanym do ASA jak najwczeœniej i kontynuowanym przez co najmniej miesi¹c,
z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia leczenia do 12 mies. przy
braku przeciwwskazañ); dawka wyjœciowa klopidogrelu wynosi 600 mg (tj. 8 tabl.) jednorazowo, a nastêpnie dawka podtrzymuj¹ca 75 mg/dobê (tj. 1 tabl.
na dobê). Dopuszczalne jest, g³ównie z uwagi na
koszty dla pacjenta leczonego przewlekle, zast¹pienie po miesiacu klopidogrelu tiklopidyn¹ stosowan¹
w dawce 500 mg/dobê pod kontrol¹ liczby p³ytek
oraz rozmazu krwi obwodowej.
2. Zastosowanie dodatkowo inhibitora receptora p³ytkowego IIb/IIIa w nastêpuj¹cych sytuacjach:
– je¿eli PCI wykonuje siê w trybie natychmiastowym,
mo¿na podaæ bezpoœrednio przed zabiegiem eptyfibatyd lub abciksimab;
– je¿eli PCI wykonywane jest w okresie wczesnym (<48
godz.), w okresie przygotowywania do PCI nale¿y podaæ tirofiban lub eptyfibatyd.
3. W leczeniu antytrombinowym standardem jest stosowanie heparyny niefrakcjonowanej w dawkach wyd³u¿aj¹cych aPTT 1,5 do 2,5 x norma; w trakcie zabiegu zalecane jest kontrolowanie adekwatnoœci antykoagulacji za pomoc¹ oznaczania ACT, który powinien
wynosiæ >200. Pomimo du¿ej skutecznoœci enoksaparyny, z uwagi na niewielk¹ liczbê badañ kontrolowanych, nie zaleca siê rutynowego stosowania LMWH
u chorych kwalifikowanych do leczenia inwazyjnego.

4.9. Inwazyjne leczenie ostrego zawału
serca z uniesieniem odcinka ST
Wspó³autorzy: Mariusz G¹sior, Krzysztof Wilczek,
Tadeusz Zêbik
Wyniki du¿ych prób klinicznych z randomizacj¹
u chorych z zawa³em serca wykazuj¹ jednoznacznie, ¿e
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odpowiednio wczesne przywrócenie przep³ywu w obszarze miêœnia serca objêtego martwic¹ poprawia ich
rokowanie zarówno wewn¹trzszpitalne, jak i odleg³e.
Zawa³ serca z uniesieniem odcinka ST (ST elevation
myocardial infarction, STEMI) jest w wiêkszoœci przypadków spowodowany ca³kowitym zamkniêciem naczynia przez zakrzep powsta³y na pêkniêtej blaszce
mia¿d¿ycowej lub owrzodzeniu zmiany krytycznej [109,
110]. Czas powrotu przep³ywu w têtnicy odpowiedzialnej za zawa³ (infarct related artery, IRA) ma podstawowe znaczenie dla ograniczenia zjawiska reperfuzyjnego
uszkodzenia serca [111–113]. Zasadniczym celem leczenia reperfuzyjnego jest jak najwczeœniejsze i pe³ne
przywrócenie przep³ywu przez IRA z adekwatn¹ perfuzj¹ w obrêbie mikrokr¹¿enia oraz utrzymanie tego
efektu w czasie odleg³ym. Za pe³n¹ perfuzjê w têtnicy
nasierdziowej uwa¿a siê stopieñ 3. w skali opracowanej w badaniu trombolizy w zawale miêœnia sercowego
(trombolysis in myocardial infarction, TIMI, Tabela IV).
Uzyskanie adekwatnego przep³ywu w têtnicy prowadzi do ograniczenia strefy zawa³u, zmniejszenia
uszkodzenia lewej komory, zmniejszenia wystêpowania
powik³añ mechanicznych, ograniczenia œmiertelnoœci
wewn¹trzszpitalnej oraz odleg³ej [114]. Wœród metod
leczenia reperfuzyjnego najszersze zastosowanie ma
leczenie trombolityczne, choæ w ostatnich latach coraz
wiêcej jest dowodów na to, ¿e leczenie STEMI za pomoc¹ PCI jest skuteczniejsze, a w pewnych sytuacjach klinicznych wrêcz niezast¹pione. Angioplastyka wieñcowa jest bardzo efektywn¹ metod¹ w przywracaniu prawid³owego przep³ywu krwi w têtnicy dozawa³owej.
Przep³yw TIMI 3 osi¹ga siê u 85–95% chorych. Badania
angiograficzne przeprowadzane po kilku miesi¹cach
dowodz¹, ¿e ponad 85% têtnic odpowiedzialnych za
zawa³ pozostaje dro¿nych. Angioplastykê mo¿na zastosowaæ u ponad 90% chorych z zawa³em serca. Wyniki
licznych badañ potwierdzi³y przewagê PCI nad leczeniem trombolitycznym i dowiod³y korzyœci z wczesnej
reperfuzji mechanicznej.
Z uwagi na powy¿sze, liczba chorych kierowanych
na leczenie inwazyjne za pomoc¹ przezskórnych interwencji wieñcowych na przestrzeni ostatnich lat stale
roœnie, co potwierdza tak¿e doœwiadczenie. Jak wynika

z analizy amerykañskiego rejestru NRMI (National Registry of Myocardial Infarction) 2 i 3 [115], wœród chorych
ze œwie¿ym zawa³em serca (uniesienie ST lub œwie¿y
LBBB), leczonych w oœrodkach dysponuj¹cych mo¿liwoœci¹ wykonania zarówno PCI, jak i pomostowania têtnic
wieñcowych (CABG), czêstoœæ stosowania do¿ylnego leczenia reperfuzyjnego zmniejszy³a siê z 59,1% w 1994 r.
do 47,9% w 1999 r., natomiast czêstoœæ stosowania
pierwotnej angioplastyki wieñcowej wzros³a z 11,8% do
24,4% (w obu przypadkach p=0,0001). Równie¿ w Polsce stale roœnie liczba interwencji w zawale serca wykonywanych na ostro. Z rejestru PL-ACS wykonanego
na Œl¹sku w latach 2003–2004 wynika, ¿e leczenie reperfuzyjnie zastosowano u 70% chorych, w tym u 51%
wykonano angioplastykê [116]. W 2004 r. wykonano
w Polsce ³¹cznie ok. 21 000 zabiegów angioplastyki
w zawale serca z uniesieniem ST, co oznacza ponadtrzykrotny wzrost w porównaniu z 2001 r. Nale¿y jednak zdaæ sobie sprawê z faktu, i¿ angioplastyka
w ostrej fazie zawa³u mo¿e byæ trudniejszym zabiegiem
ni¿ planowa w stabilnej d³awicy. Zabieg ten wymaga od
operatorów wysokich umiejêtnoœci i du¿ego doœwiadczenia, a tak¿e odpowiedniej opieki po PCI. W przypadku przeprowadzania zabiegów PCI w zawale przez operatorów maj¹cych mniejsze doœwiadczenie lub
w oœrodkach wykonuj¹cych niewiele takich zabiegów
istnieje ryzyko, ¿e potencjalne korzyœci wynikaj¹ce
z angioplastyki u tych chorych mog¹ zostaæ w znacznym stopniu ograniczone przez wystêpuj¹ce powik³ania. Dostêpne dane z du¿ych rejestrów chorych z zawa³em wykazuj¹, ¿e zarówno czas do pierwszej inflacji balonowej, jak i œmiertelnoœæ s¹ mniejsze w szpitalach wykonuj¹cych co najmniej 36 zabiegów pierwotnej angioplastyki rocznie. Oprócz doœwiadczenia operatorów
istotne jest dobre wyposa¿enie techniczne pracowni hemodynamiki z dostêpem do pe³nego spektrum cewników, prowadników, stentów oraz do kontrpulsacji wewn¹trzaortalnej. Maj¹c na uwadze zapewnienie jak najwiêkszej dostêpnoœci PCI dla pacjentów z zawa³em,
American College of Cardiology i American Heart Association (ACC/AHA) opracowa³o kryteria przeprowadzania pierwotnej angioplastyki w oœrodkach nieposiadaj¹cych zabezpieczenia kardiochirurgicznego na miejscu.

Tabela IV. Ocena perfuzji w têtnicy wieñcowej
stopieñ 0. (brak perfuzji) – nie stwierdza siê przep³ywu poza miejsce zamkniêcia naczynia
stopieñ 1. (minimalna perfuzja) – œrodek kontrastowy s³abo przechodzi przez miejsce zwê¿enia, nie wype³niaj¹c w ca³oœci naczynia
wieñcowego za zwê¿eniem
stopieñ 2. (cczêœciowa perfuzja) – œrodek cieniuj¹cy przechodzi przez miejsce zwê¿enia i wype³nia w ca³oœci zwê¿one naczynie.
Wype³nienie odcinków dystalnych têtnicy, w przeciwieñstwie do odcinków dystalnych têtnic niezwê¿onych, jest zmniejszone
stopieñ 3. (p
pe³na perfuzja) – ca³kowite wype³nienie naczynia objêtego zawa³em przy normalnej intensywnoœci œrodka kontrastowego
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Wed³ug Sekcji Kardiologii Inwazyjnej du¿a czêœæ
tych zaleceñ zarówno organizacyjnych, dotycz¹cych
doboru chorych do interwencji, jak i kierowania pacjentów na pilne leczenie kardiochirurgiczne, mo¿e byæ zalecana w naszym kraju i realizowana w du¿ej czêœci
pracowni hemodynamiki. Podniesiono jedynie kryteria
dotycz¹ce liczby zabiegów wykonywanych przez operatora i przez oœrodek, uznaj¹c, ¿e zalecenia amerykañskie s¹ zbyt liberalne. Uwa¿amy, ¿e dopóki tromboliza
jest akceptowan¹ metod¹ leczenia zawa³u, to jest ona
bardziej korzystna dla chorego ni¿ wykonywanie zabiegów PCI przez niedoœwiadczony zespó³ niespe³niaj¹cy
i nierealizuj¹cy powy¿szych zaleceñ.
Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca uwzglêdnienie
nastêpuj¹cych wytycznych dla oœrodków nieposiadaj¹ cych zabezpieczenia kardiochirurgicznego na miejscu:
1. Kryteria przeprowadzania angioplastyki pierwotnej:
– operatorzy przeprowadzaj¹cy zabiegi powinni wykonywaæ powy¿ej 120 planowych zabiegów rocznie.
W oœrodku powinno siê wykonywaæ rocznie co najmniej 75 zabiegów pierwotnej PCI w zawale serca;
– personel pielêgniarski i techniczny powinien mieæ doœwiadczenie z pacjentami w ciê¿kim stanie, biegle obs³ugiwaæ sprzêt zabiegowy oraz przejœæ przeszkolenie
w pracowniach interwencyjnych z du¿ym doœwiadczeniem i zabezpieczeniem kardiochirurgicznym;
– pracownia powinna byæ bardzo dobrze wyposa¿ona
zarówno w systemy obrazowania, jak i sprzêt do resuscytacji i mieæ dostêp do kontrpulsacji wewn¹trzaortalnej. Zaleca siê posiadanie dwóch stanowisk do
angiografii;
– pielêgniarki oddzia³u intensywnego nadzoru kardiologicznego powinny byæ przygotowane do opieki nad
pacjentem po PCI w zawale i monitorowania hemodynamicznego;
– transport chorego do najbli¿szego oœrodka kardiochirurgicznego powinien byæ stale dostêpny i szybki;
– pierwotna angioplastyka powinna byæ dostêpna
w pracowni przez 24 godz.;
– dobór chorych do przeprowadzenia angioplastyki powinien byæ staranny, z uwzglêdnieniem uwarunkowañ podanych w p. 2;
– oœrodki powinny przejœæ 3–6-mies. wdra¿anie ze
szczególnym uwzglêdnieniem szkoleñ personelu i logistyki;
– konieczny jest sta³y program analizy wyników oraz
okresowy przegl¹d wykonanych zabiegów.
2. Unikanie angioplastyki u pacjentów stabilnych hemodynamicznie:
– z istotnym zwê¿eniem niezabezpieczonego pnia LTW
w przypadku lokalizacji zmiany zawa³owej w têtnicy
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przedniej zstêpuj¹cej lub okalaj¹cej z powodu mo¿liwoœci rozwarstwienia pnia przez cewnik angioplastyczny;
– z d³ugimi i krêtymi zmianami odpowiedzialnymi za
zawa³ w têtnicy z przep³ywem TIMI 3;
– z odpowiedzialnymi za zawa³ zmianami z przep³ywem TIMI 3 i obecnoœci¹ choroby trójnaczyniowej;
– z odpowiedzialnymi za zawa³ zmianami zlokalizowanymi w ma³ych lub drugorzêdowych naczyniach.
3. Na leczenie kardiochirurgiczne w trybie nag³ym powinni byæ kierowani chorzy z du¿ym zwê¿eniem pnia LTW
lub chorob¹ wielonaczyniow¹ i niestabilnoœci¹ kliniczn¹ lub hemodynamiczn¹ zarówno po angioplastyce
wieñcowej, jak i z zamkniêtym naczyniem, najlepiej
z zabezpieczeniem kontrpulsacj¹ wewn¹trzaortaln¹.
Koronarografia w ostrej fazie zawa³u
Jak wynika z piœmiennictwa, wykonanie koronarografii w ostrej fazie zawa³u serca jest badaniem bezpiecznym, a czêstoœæ groŸnych powik³añ jest porównywalna z badaniami wykonywanymi w trybie planowym
[117, 118]. Korzyœci p³yn¹ce z takiego postêpowania s¹
bardzo du¿e. Koronarografia pozwala poznaæ anatomiê
naczyñ wieñcowych, zidentyfikowaæ têtnicê wieñcow¹
lub pomost odpowiedzialny za ostre niedokrwienie,
wyselekcjonowaæ chorych najwy¿szego ryzyka (choroba pnia lewej têtnicy wieñcowej, choroba wielonaczyniowa), zapewnia szybki dostêp do instrumentalnych
metod stabilizacji kr¹¿enia (czasowa stymulacja serca,
balon do kontrapulsacji, hemopompa, kr¹¿enie pozaustrojowe). Pozwala w koñcu na podjêcie optymalnej
decyzji co do sposobu leczenia w konkretnym przypadku – PCI z lub bez u¿ycia stentu, pilne CABG, tromboliza dowieñcowa, podanie blokera receptora IIb/IIIa, odst¹pienie w wybranych przypadkach od interwencji.
Przezskórne zabiegi wieñcowe w ostrej fazie zawa³u
Przezskórne zabiegi wieñcowe stosowane w leczeniu STEMI mo¿emy podzieliæ na:
1) pierwotne (primary) PCI, polegaj¹ce na mechanicznym
udro¿nieniu naczynia za pomoc¹ prowadnika do angioplastyki i balonu, czêsto równie¿ z u¿yciem stentu,
bez poprzedzaj¹cego leczenia trombolitycznego;
2) wtórne PCI po wczeœniejszym zastosowaniu trombolizy. W zale¿noœci od sytuacji klinicznej oraz czasu,
jaki up³yn¹³ od leczenia trombolitycznego, interwencjê wtórn¹ dzielimy na:
r
– atunkow¹ ( rescue ) wykonywan¹ od 45 do 90 min po
nieskutecznym leczeniu trombolitycznym, w zale¿noœci od zastosowanego preparatu trombolitycznego;
– wczesn¹, wykonywan¹ do 24 godz. od leczenia trombolitycznego, bez wzglêdu na efekt leczenia reperfuzyjnego;
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– torowan¹ ( facilitated) wczeœniejszym podaniem np.
po³owy dawki leku trombolitycznego z lekiem blokuj¹cego receptor IIb/IIIa, gdzie intencj¹ leczenia jest
angioplastyka;
– odroczon¹ ( delayed), wykonywan¹ w ci¹gu 1. tyg.
u wszystkich chorych, u których po leczeniu trombolitcznym stwierdzono przep³yw TIMI 3, jednak z obecnoœci¹ przewê¿enia (powy¿ej 70%) w IRA, w miejscu
poprzedniej okluzji.
Angioplastyka pierwotna ( primary PCI) a leczenie
trombolityczne
Po raz pierwszy pierwotn¹ angioplastykê wieñcow¹
w STEMI zastosowa³ Meyer i wsp. oraz Hartzler i wsp.
w 1981 r. [119, 120]. Badania przeprowadzone póŸniej,
m. in. PAMI (The Primary Angioplasty in Myocardial Infarction study) [121, 122] i Zwolle Trial [123], w których
porównano skutecznoœæ leczenia trombolitycznego
oraz pierwotnej PCI, wykaza³y przewagê tego ostatniego zarówno w obserwacji wczesnej, jak i odleg³ej.
W metaanalizie Keeley i wsp. [124] podsumowuj¹cej 23 badania z randomizacj¹, dotycz¹cej ³¹cznie
2 606 chorych, w tym 1 290 leczonych za pomoc¹ PCI,
wykazano wy¿szoœæ leczenia inwazyjnego w stosunku
do leczenia trombolitycznego. Œmiertelnoœæ 30-dniowa
w grupie PCI wynios³a 4,4%, podczas gdy po trombolizie 6,5% (redukcja o 34%, p=0,02). Ponadto w grupie
leczonej inwazyjnie stwierdzono mniej niekorzystnych
zdarzeñ sercowych (zgon, zawa³ serca oraz ³¹cznie
zgon i zawa³ serca) w obserwacji 30-dniowej w porównaniu do leczenia trombolitycznego (odpowiednio 7,2
vs 11,9%, p<0,001). Stwierdzono tak¿e mniej udarów
mózgu. Przewagê leczenia inwazyjnego wykazano we
wszystkich analizowanych podgrupach chorych, m.in.
kobiety – mê¿czyŸni; starsi – m³odsi; z cukrzyc¹ i bez;
z pierwszym i kolejnym zawa³em serca. Na tej samej
grupie chorych Zijlstra i wsp. (PCAT collaboration) wykazali wzrost du¿ych incydentów sercowo-naczyniowych w grupie trombolizy (zgon, zawa³ niezakoñczony
zgonem, udar mózgu) w kolejnych analizowanych
przedzia³ach czasowych opóŸnienia wdro¿enia leczenia (<2 godz., 2–4 godz., >4 godz.). Natomiast liczba
du¿ych incydentów sercowo-naczyniowych w grupie
pierwotnej PCI nie zale¿a³a tak wyraŸnie od czasu

wdro¿enia leczenia i by³a ni¿sza ni¿ w grupie trombolizy (Tabela V) [125].
Równie¿ dane z du¿ego rejestru niemieckiego z tzw.
realnego œwiata (Maximal Individual Therapy in Acute
Myocardial Infarction, MITRA) oraz rejestru zawa³ów
miêœnia sercowego (Myocardial Infarction Registry,
MIR) wykaza³y istotn¹ poprawê wyników leczenia pacjentów poddanych pierwotnej PCI. Badacze obserwowali zmniejszenie œmiertelnoœci wewn¹trzszpitalnej
o 42% u pacjentów leczonych pierwotn¹ PCI, co jest
bardzo zbli¿one do korzyœci uzyskiwanych we wczeœniejszych badaniach z randomizacj¹ [126].
Kolejnym czynnikiem, który ma wp³yw na wyniki
oraz skutecznoœæ zabiegów wczesnych interwencji
wieñcowych w zawale miêœnia sercowego, jest liczba
tych procedur wykonywanych w danym oœrodku
w ci¹gu roku. Na podstawie analiz Magida i wsp. dokonanych w oparciu o dane zawarte w rejestrach
NRMI 2 i 3 zaobserwowano zmniejszaj¹c¹ siê œmiertelnoœæ w grupie pacjentów leczonych pierwotn¹ PCI
w porównaniu do leczonych trombolitycznie w szpitalach o œredniej i du¿ej liczbie zabiegów PCI wykonywanych rocznie w zawale, w stosunku do szpitali wykonuj¹cych ich mniej. Œmiertelnoœæ wewn¹trzszpitalna
w zale¿noœci od liczby wykonywanych zabiegów wynios³a odpowiednio: szpitale du¿e – 3,4 vs 5,4%,
p<0,001; szpitale œrednie: 4,5 vs 5,9%; p<0,001; oraz
szpitale ma³e – 6,2 vs 5,9%, p=0,58 przy wy¿szej
œmiertelnoœci w grupie PCI [127].
Wyniki badania PRAGUE dowiod³y, ¿e krótko trwaj¹cy (ok. 35 min) transport chorego z zawa³em jest
bezpieczny i nie powoduje wzrostu œmiertelnoœci
[128]. W badaniu DANAMI-2 (The Danish Multicenter
Randomized Trial on Thrombolytic Therapy versus Acute
Coronary Angioplasty in Acute Myocardial Infarction)
udowodniono, ¿e transport chorych z zawa³em serca
do oœrodków wykonuj¹cych wczesn¹ interwencjê
wieñcow¹ jest mo¿liwy i bezpieczny, je¿eli czas od pocz¹tku objawów do podjêcia leczenia nie przekracza
3 godz. Zastosowana tam strategia postêpowania
spowodowa³a 40-% redukcjê ryzyka wyst¹pienia z³o¿onego punktu koñcowego (zgon, ponowny zawa³
niezakoñczony zgonem oraz udar mózgu) u chorych
leczonych interwencyjnie [129].

Tabela V. Czêstoœæ wystêpowania du¿ych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE) u chorych leczonych
trombolitycznie i za pomoc¹ pierwotnej angioplastyki wieñcowej w zale¿noœci od czasu podjêcia leczenia
MACE (30 dni), %

MACE (6 mies.), %

czas do leczenia (godz.)

<2

2–4

>4

PP

<2

–4

>4

P

tromboliza

2,5

14,2

19,4

00,01

15,1

14,9

21,6

0,04

pierwotna PCI

0,8

80,6

70,7

00,4

80,2

11,7

90,8

0,6

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Przezskórna angioplastyka wieñcowa w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e leczenie za
pomoc¹ angioplastyki pierwotnej w stosunku do leczenia trombolitycznego charakteryzuje siê:
– znacznie wy¿szym odsetkiem udro¿nieñ têtnicy odpowiedzialnej za zawa³;
– zmniejszeniem ryzyka nawrotów niedokrwienia
i rzadsz¹ koniecznoœci¹ ponownych zabiegów rewaskularyzacyjnych;
– znamiennym obni¿eniem œmiertelnoœci, zw³aszcza
u chorych wysokiego ryzyka (starsi, cukrzyca, zawa³
serca œciany przedniej, têtno powy¿ej 100/min przy
przyjêciu, wstrz¹s kardiogenny, wielonaczyniowa
choroba wieñcowa);
– ni¿sz¹ czêstoœci¹ powik³añ krwotocznych, w tym
zw³aszcza krwotoków wewn¹trzczaszkowych;
– skróceniem czasu hospitalizacji, a tak¿e redukcj¹
kosztów w obserwacji odleg³ej.
Maj¹c na uwadze przedstawione korzyœci ze stoso wania PCI u chorych z zawa³em serca, któremu nie towarzysz¹ objawy wstrz¹su kardiogennego, Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca wykonanie pierwotnego za biegu PCI w przypadku:
– zawa³u serca z uniesieniem odcinka ST, gdy czas od
wyst¹pienia pierwszych objawów do angioplastyki
têtnicy dozawa³owej nie przekracza 12 godz. (szczególnie w grupach podwy¿szonego ryzyka);
– gdy istniej¹ przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego;
– gdy czas od pocz¹tku dolegliwoœci przekracza 12
godz., a objawy niedokrwienia utrzymuj¹ siê i zabieg
mo¿e byæ przeprowadzony w miarê szybko (<90 min)
przez doœwiadczony zespó³.
Angioplastyka ratunkowa ( rescue PCI)
Angioplastyka ratunkowa jest metod¹ rekanalizacji têtnicy dozawa³owej po nieskutecznym leczeniu
trombolitycznym. Pozwala ona uzyskaæ po nieskutecznej trombolizie udro¿nienie têtnicy zaopatruj¹cej
obszar zawa³u i przez to zmniejsza liczbê niepomyœlnych zdarzeñ sercowych. Metoda ta jednak od pocz¹tku stosowania wzbudza³a kontrowersje. Wynika³o to
z faktu jej relatywnie mniejszej skutecznoœci, przy
œmiertelnoœci w granicach 10% i czêstoœci reokluzji ok.
18% [120]. Krytycy tego sposobu leczenia podkreœlaj¹
wysok¹ œmiertelnoœæ w przypadku nieskutecznego
zabiegu ratunkowego PTCA, która mo¿e siêgaæ 39%
[130–132]. Wczeœniejsze badania, takie jak TIMI II-A
i II-B, TAMI 1 i 5 (Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction) oraz ECSG (European Cooperative Study
Group) sugerowa³y, ¿e po³¹czenie leczenia trombolitycznego z angioplastyk¹ jest nieefektywne i zwiêksza
czêstoœæ istotnych zdarzeñ sercowych w obserwacji
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wewn¹trzszpitalnej [132–136]. Wyniki póŸniejszego
randomizowanego badania RESCUE (Randomized comparison of Rescue angioplasty with conservative management of patients with early failure of thrombolysis for
acute anterior myocardial infarction) dotycz¹cego porównania leczenia zachowawczego lub za pomoc¹ angioplastyki po nieskutecznej trombolizie w pierwszym
zawale serca œciany przedniej, wykaza³y przewagê leczenia inwazyjnego. W grupie chorych leczonych inwazyjnie w obserwacji 30-dniowej i rocznej stwierdzono
wy¿sz¹ powysi³kow¹ frakcjê wyrzutow¹ lewej komory
oraz mniej zgonów i objawowej niewydolnoœci kr¹¿enia
ocenianych ³¹cznie [137]. Przedstawione powy¿ej wyniki pokazuj¹, ¿e œmiertelnoœæ w grupie chorych po nieskutecznym leczeniu trombolitycznym mo¿e byæ ni¿sza
po uzyskaniu przep³ywu TIMI 3 i bezpiecznym wykonaniu zabiegu PCI, w porównaniu do grupy leczonej zachowawczo. W ostatnio zakoñczonym badaniu REACT
wykazano, ¿e wykonanie PCI po nieskutecznej trombolizie wi¹¿e siê ze znacznie lepszym rokowaniem po
up³ywie 6 mies. Niekorzystne zdarzenia w grupie rescue-PCI zosta³y zredukowane prawie o po³owê [84a]. Nadal problemem pozostaj¹ jednak chorzy, u których nie
udaje siê przywróciæ przep³ywu przez têtnicê wieñcow¹
metod¹ angioplastyki.
Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca wykonanie ratunkowego PTCA u chorych z zawa³em serca niepowik³anym wstrz¹sem kardiogennym:
– g³ównie u chorych z zawa³em serca œciany przedniej
lub przednio-bocznej;
– z zawa³em serca o innej lokalizacji w przypadku
utrzymuj¹cych siê cech niedokrwienia serca i obecnoœci przebytego zawa³u serca, cukrzycy, wielonaczyniowej choroby wieñcowej, przebytych zabiegów rewaskularyzacyjnych (PTCA, CABG), têtnem powy¿ej
100/min, obecnoœci¹ innych czynników ryzyka wskazuj¹cych na du¿e prawdopodobieñstwo rozwiniêcia
siê wstrz¹su kardiogennego w trakcie hospitalizacji;
– bior¹c pod uwagê, ¿e angioplastyka po trombolizie
mo¿e zwiêkszyæ liczbê powik³añ naczyniowych
w miejscu wk³ucia oraz krwawieñ w obrêbie œciany
têtnicy wieñcowej, powinna byæ wykonywana przez
operatorów posiadaj¹cych najwiêksze doœwiadczenie
w danym oœrodku. Chorzy po zabiegu wymagaj¹
szczególnej opieki na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Angioplastyka wczesna (do 24 godz. po leczeniu
trombolitycznym)
Wczeœniejsze badania wykaza³y, ¿e wykonywanie
angioplastyki po leczeniu trombolitycznym u chorych
bezobjawowych z elektrokardiograficznymi cechami re-
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perfuzji i prawid³owym przep³ywem w têtnicy dozawa³owej nie wykazuje przewagi nad strategi¹ zachowawcz¹. Jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e powy¿sze wyniki pochodz¹ z okresu, kiedy dostêpnoœæ stentów by³a ograniczona. Nie ma wyników stosowania angioplastyki
wczesnej z u¿yciem stentów wieñcowych i blokerów
IIb/IIIa. Ostatnio przeprowadzone badania (SIAM III,
GRACIA 1, CAPITAL-AMI oraz LPLS) wykaza³y korzyœci z zastosowania strategii wczesnej koronarografii i PCI, je¿eli
jest to mo¿liwe u chorych po leczeniu trombolitycznym
do 24 godz., niezale¿nie od obecnoœci d³awicy i niedokrwienia. Obserwowano zmniejszenie czêstoœci wystêpowania niekorzystnych zdarzeñ sercowych [84a, 138, 139].
Maj¹c na uwadze wyniki ostatnich badañ i stano wisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca wykonywanie rutynowych koronarografii i PCI u chorych do 24 godz. po
leczeniu trombolitycznym, je¿eli jest to mo¿liwe. Bior¹c
pod uwagê trudnoœci logistyczne oraz mo¿liwoœci dostêpu do takiego sposobu postêpowania, uwa¿amy, ¿e
ostateczna decyzja powinna byæ podejmowana indywidualnie przez zespó³ lecz¹cy ze zdecydowan¹ preferencj¹ chorych wysokiego ryzyka.
Angioplastyka u³atwiona, torowana ( facilitated PCI)
Z³otym standardem leczenia œwie¿ego zawa³u serca
z uniesieniem odcinka ST jest pierwotna interwencja
wieñcowa. Niestety, jej dostêpnoœæ jest ograniczona,
a opóŸnienie podjêcia interwencji jest zwykle wiêksze
ni¿ przy zastosowaniu terapii trombolitycznej. Jak wynika z badañ EuroHeart Survey, wykonanie PCI w zawale serca powoduje œrednio 50 min opóŸnienia w rozpoczêciu leczenia w stosunku do leczenia farmakologicznego. Dlatego logiczna wydaje siê próba wykorzystania
pozytywnych skutków skojarzonego stosowania tych
dwóch metod terapii, czyli szybkoœci uzyskania dro¿noœci i poprawy funkcji mikrokr¹¿enia (dziêki faramakoterapii) oraz zwiêkszenia przep³ywu wieñcowego dziêki
definitywnej, chocia¿ przeprowadzonej z opóŸnieniem
interwencji mechanicznej. Taki skojarzony sposób leczenia okreœla siê mianem JIMI (joint intervention in
myocardial infarction) lub u³atwion¹ przezskórn¹ interwencj¹ wieñcow¹ (facilitated PCI). Jak siê wydaje, dziêki takiemu podejœciu ³atwiej mo¿na doprowadziæ do
wczesnego przep³ywu na poziomie têtnicy nasierdziowej i mikrokr¹¿enia (przep³yw tkankowy) oraz utrzymaæ ten przep³yw w czasie odleg³ym. Efekt ten mo¿na
osi¹gn¹æ za pomoc¹ leczenia trombolitycznego i zabiegu PCI, przy czym na rokowanie zarówno wczesne, jak
i odleg³e najwiêkszy wp³yw ma obecnoœæ i jakoœæ przep³ywu tkankowego, czyli osi¹gniêcie przep³ywu 3. stopnia wg skali opracowanej przez Vant Hofa i wsp. oraz
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Gibsona i wsp. (tzw. MBG, Myocardial Blush Grade
i TMPG-TIMI, Myocardial Prefusion Grade – Tabela VI),
co w innych analizach koreluje z pe³n¹ normalizacj¹
uniesieñ odcinka ST w zapisie elektrokardiograficznym
[140–142].
W wielu badaniach zauwa¿ono, ¿e obecnoœæ przynajmniej czêœciowej dro¿noœci têtnicy odpowiedzialnej
za zawa³ w koronarografii wyjœciowej poprawia skutecznoœæ pierwotnej PCI. Brodie i wsp., analizuj¹c grupê 1490 chorych z STEMI leczonych za pomoc¹ pierwotnej PCI, stwierdzili, ¿e 81,7% ma w koronarografii wyjœciowej przep³ywy TIMI 0,1, natomiast 18,3% przep³yw
TIMI 2,3. Pacjenci z przep³ywem TIMI 2,3 mieli w trakcie
obserwacji szpitalnej mniejsze prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia wstrz¹su kardiogennego, istotnej dysfunkcji lewej komory, a skutecznoœæ zabiegu PCI by³a w tej
grupie wy¿sza. W obserwacji 30-dniowej w grupie tej
frakcja wyrzutowa lewej komory by³a wy¿sza, a œmiertelnoœæ ni¿sza [143].
W randomizowanym badaniu PACT (Primary Angioplasty/Alteplase Compatibility Trial) badano skutecznoœæ i bezpieczeñstwo po³owy dawki alteplazy (wlew
50 mg) podawanej chorym przed zabiegiem PCI w grupie 606 chorych z STEMI. Okaza³o siê, ¿e ten schemat
postêpowania nie zwiêksza³ ryzyka powik³añ krwotocznych i udarów mózgu w porównaniu z pierwotnym PCI
(bez t-PA). Nie uda³o siê wykazaæ, pomimo wiêkszego
odsetka chorych z wyjœciowo dro¿n¹ IRA w grupie alteplazy, istotnej ró¿nicy w czêstoœci zgonów, kolejnych
zawa³ów miêœnia sercowego oraz stopniem uszkodzenia serca. Stwierdzono natomiast, ¿e chorzy, u których
przed PCI uzyskano przep³yw TIMI-3, mieli wy¿sz¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory [144].
Po zachêcaj¹cych wynikach badania TIMI-14, w którym w leczeniu reperfuzyjnym najbardziej skuteczny
sposób terapii (w 60. min TIMI-3 u 72% chorych) polega³ na zastosowaniu zredukowanej do po³owy dawki
alteplazy oraz pe³nej dawki inhibitora glikoproteiny
IIb/IIIa (abciksimab), przeprowadzono badanie SPEED
(Strategies to Promote Early Reperfusion in the Emergency Department), w którym oceniano skutecznoœæ ³¹czenia zredukowanej dawki reteplazy z pe³n¹ dawk¹
abciksimabu u chorych, u których nastêpnie wykonywano koronarografiê i zachêcano operatorów do wykonania wczesnej (60–90 min od rozpoczêcia leczenia farmakologicznego) PCI u wszystkich chorych. Taka strategia leczenia pozwoli³a na uzyskanie przep³ywu TIMI-3
u 96% chorych. W badanej grupie zmar³o 3,5% chorych
[145, 146]. Dodatkowym argumentem, przemawiaj¹cym za tym sposobem postêpowania jest analiza wyników podgrupy pacjentów leczonych uzupe³niaj¹c¹
wczesn¹ PCI z badania TIMI-14. W grupie chorych poddanych wczesnej PCI w 90–180 min od leczenia trom-
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bolitycznego (1/2 alteplazy + abciksimab) stwierdzono
wiêkszy stopieñ normalizacji odcinka ST i mniejsze
prawdopodobieñstwo ponownego jego uniesienia
u tych osób, u których pocz¹tkowo stosowano leczenie
skojarzone, obejmuj¹ce abciksimab z alteplaz¹ w porównaniu z otrzymuj¹cymi tylko lek fibrynolityczny. Ponadto sama procedura przezskórna wi¹za³a siê z wiêkszym stopniem normalizacji ST u tych pacjentów, którzy otrzymywali leczenie skojarzone, ale nie u leczonych jedynie lekiem fibrynolitycznym [145]. Wyniki tych
dwóch badañ wskazuj¹ na to, ¿e u³atwiona przezskórna interwencja wieñcowa mo¿e byæ skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia. Ostateczna ocena tej
metody musi zostaæ poddana weryfikacji w trwaj¹cych
kontrolowanych badaniach CADILLAC-2 oraz FINESSE
(Facilitated Intervention for Enhanced Reperfusion Speed
to Stop Events), CARESS, a tak¿e podgrupach badañ
TIMI-20, TIMI-23 i TIMI-24.
Obecne stanowisko Sekcji Kardiologii Inwazyjnej
w zakresie torowanej angioplastyki jest nastêpuj¹ce:
1. Nie ma obecnie jednoznacznych dowodów, pochodz¹cych z badañ z randomizacj¹, œwiadcz¹cych
o przewadze takiego postêpowania nad angioplastyk¹ pierwotn¹ czy te¿ leczeniem trombolitycznym
z osi¹gniêciem pe³nej perfuzji w têtnicy pozawa³owej.
2. Dopuszcza siê stosowanie torowanej angioplastyki
u chorych podwy¿szonego ryzyka, u których czas
transportu do oœrodka wykonuj¹cego PTCA przekracza 90 min.
Angioplastyka odroczona
Czêsto po zastosowaniu skutecznego leczenia
trombolitycznego w têtnicy dozawa³owej pozostaje
istotne zwê¿enie. Zwê¿enie to mo¿e byæ przyczyn¹ ponownego zamkniêcia têtnicy i zawa³u serca lub powodowaæ wystêpowanie objawów d³awicy. Istnieje niewiele badañ kontrolowanych, które wstêpnie wykaza³y,
¿e udro¿nienie têtnicy dozawa³owej lub poszerzenie
krytycznego przewê¿enia w okresie 1. tyg. od zawa³u
powoduje w obserwacji odleg³ej redukcjê zgonów, objawów niewydolnoœci serca oraz ponownych zawa³ów.
Przywrócenie prawid³owego przep³ywu ma powodowaæ
protekcyjny wp³yw na pozawa³ow¹ przebudowê lewej
komory [147]. Inne badanie (SWIFT) porównywa³o angioplastykê wykonywan¹ rutynowo od 2. do 7. doby po
zawale serca do grupy postêpowania zachowawczego
z angioplastyk¹ w przypadku niedokrwienia spoczynkowego lub indukowanego obci¹¿eniem. Nie stwierdzono ró¿nic w obu grupach pod wzglêdem frakcji wyrzutowej lewej komory, ponownych zawa³ów w trakcie
hospitalizacji i ró¿nic œmiertelnoœci w ci¹gu obserwacji
rocznej [148]. W badaniu DANAMI-1 [149] wykazano
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istotne korzyœci z wykonania rewaskularyzacji u chorych z indukowanym niedokrwieniem po leczeniu trombolitycznym stwierdzonym przed wypisem ze szpitala.
W grupie chorych leczonych przezskórnie w obserwacji
4-letniej stwierdzono znamienn¹ redukcjê niekorzystnych zdarzeñ sercowych (zgon, ponowny zawa³, koniecznoœæ ponownych hospitalizacji z powodu UA).
Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca wykonywanie
zabiegów angioplastyki u chorych z istotnym zwê¿eniem têtnicy dozawa³owej w przypadku potwierdzonego niedokrwienia spoczynkowego lub wywo³anego obci¹¿eniem.
Stentowanie naczyñ w zawale serca
Nawrót niedokrwienia po zabiegu balonowej angioplastyki wieñcowej u chorych ze œwie¿ym zawa³em serca dotyczy ok. 10–15% chorych w obserwacji wewn¹trzszpitalnej, a reokluzja têtnicy potwierdzona angiograficznie po 6 tyg. od zabiegu siêga 17% [150, 151]. By³o
to istotne ograniczenie angioplastyki, gdy¿ wp³ywa³o
na odleg³e wyniki leczenia chorych [152].
Uzyskanie trwa³ej dro¿noœci têtnicy odpowiedzialnej za zawa³ stanowi zasadniczy cel inwazyjnego leczenia zawa³u serca. Dlatego istotne by³o znalezienie sposobu zmniejszenia tego ograniczenia angioplastyki
i przez to podniesienie jej skutecznoœci.
Zastosowanie w 1987 r. przez Sigwarta i wsp. stentów wieñcowych w przypadku powik³añ angioplastyki
planowej stanowi³o du¿y krok naprzód w opanowaniu
ograniczeñ koronaroplastyki [153].
Od pocz¹tku lat 90. XX w. pojawia³y siê w literaturze pojedyncze doniesienia na temat u¿ycia stentów w leczeniu chorych z zawa³em serca [154–157].
W latach 1998–2001 ukaza³o siê wiele prac dotycz¹cych stosowania stentów w leczeniu œwie¿ego zawa³u serca oraz wiele randomizowanych badañ porównuj¹cych wyniki angioplastyki balonowej i angioplastyki z za³o¿enia uzupe³nionej o stent wieñcowy (primary stenting) w wybranych grupach chorych
[158–160]. Prace te wykazuj¹, ¿e rutynowe stentowanie otwieranego naczynia nie poprawia prze¿ycia
chorych, ale zmniejsza liczbê ponownych zawa³ów
serca i ponownych interwencji – korzystny efekt
stentowania wynika g³ównie ze zmniejszenia liczby
reokluzji i czêstoœci restenozy. Jedynie w badaniu
PAMI-STENT [161] wykazano natomiast niekorzystny
trend w odniesieniu do œmiertelnoœci wœród chorych,
którym implantowano stent (5,4 vs 3,0%, p=NS). Wyniki œwiadcz¹ce o przewadze stentowania uzyskano
równie¿ w kolejnych badaniach w przypadku szerszego doboru chorych (wstrz¹s kardiogenny, nieskuteczna tromboliza) [159, 162–165].
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Pojawi³y siê tak¿e prace mówi¹ce o wy¿szej œmiertelnoœci odleg³ej w grupie chorych z primary stenting
w porównaniu do grupy primary PTCA [141, 167–169].
W badaniu PAMI-STENT [161] zaobserwowano tak¿e
mniejszy odsetek uzyskania pe³nej reperfuzji, mierzony
przep³ywem TIMI-3 u chorych poddanych stentowaniu,
pomimo faktu stwierdzenia w tej grupie wiêkszego
œwiat³a naczynia (minimal lumen diameter, MLD).
Nowe nadzieje wi¹zano z wprowadzeniem ³¹cznego zastosowania leków blokuj¹cych glikoproteiny p³ytkowe IIb/IIIa, pierwotnej PCI oraz stentów wieñcowych
u chorych ze œwie¿ym zawa³em miêœnia sercowego
(badania ADMIRAL i CADILLAC). W badaniu ADMIRAL
(Abciximab before Direct angioplasty and stenting in
Myocardial Infarction Regarding Acute and Long-term
follow-up study), w którym porównywano abciksimab
i placebo podawane przed pierwotn¹ angioplastyk¹
z implantacj¹ stentu w grupie 300 chorych leczonych
aspiryn¹ i tiklopidyn¹ w 30-dniowej obserwacji zanotowano zmniejszenie o 55% czêstoœci wystêpowania z³o¿onego punktu koñcowego (zgon, zawa³ serca oraz pilna rewaskularyzacja); podobny korzystny efekt utrzyma³ siê w obserwacji 6-mies. Nie zanotowano natomiast ró¿nic w liczbie zgonów oraz ponownych zawa³ów w tych okresach [170]. W badaniu CADILLAC
(Controlled Abciximab and Device Investigation to Lower
Late Angioplasty Complications trial), które analizowa³o
wp³yw zarówno abciksimabu, jak i stentu na przebieg
STEMI, stwierdzono, ¿e korzystny wp³yw abciksimabu
w okresie wewn¹trzszpitalnym ograniczony by³ do chorych, u których wykonano angioplastykê balonow¹. Podanie abciksimabu nie poprawia³o przebiegu choroby
u chorych, którym implantowano stent. Ponadto uzyskane korzyœci ze stosowania abciksimabu nie utrzymywa³y siê po roku. Natomiast w odniesieniu do stentów stwierdzono, ¿e znamiennie zmniejszaj¹ w stosunku do angioplastyki pierwotnej liczbê wyst¹pieñ z³o¿onego punktu koñcowego (zgon, ponowny zawa³, udar
mózgu, koniecznoœæ ponownej rewaskularyzacji) zarówno w obserwacji 6-mies., jak i rocznej (p<0,05). Nie
stwierdzono tak¿e wzrostu œmiertelnoœci w grupie
stentowanej w obserwacji odleg³ej, co rozwia³o niepokoje po badaniu PAMI-STENT [171].
Aktualnie przyjête s¹ 2 strategie postêpowania
u chorych ze œwie¿ym zawa³em miêœnia sercowego leczonych za pomoc¹ PCI z implantacj¹ stentu:
– stentowanie jedynie w przypadku powik³anej lub nieoptymalnie wykonanej angioplastyki;
– uzupe³nianie ka¿dej angioplastyki w œwie¿ym zawale
serca o stent wieñcowy (primary stenting);
– odmian¹ tej drugiej strategii jest tzw. bezpoœrednie
stentowanie (direct stenting), czyli zastosowanie
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stentu bez wczeœniejszej predylatacji balonowej,
której pierwsze wyniki s¹ zachêcaj¹ce [172], bowiem pozwalaj¹ skróciæ czas trwania fluoroskopii
i trwania zabiegu [173].
Bior¹c pod uwagê liczne badania z zastosowaniem
stentów wieñcowych ( bare metal stents, BMS) Sekcja
Kardiologii Inwazyjnej zaleca:
– stosowanie stentów wieñcowych rutynowo u wszystkich chorych z zawa³em serca, gdy jest to mo¿liwe;
– abciksimab powinien byæ stosowany jak najwczeœniej przed PCI, preferowany jest u chorych wysokiego ryzyka;
– stosowanie intensywnego leczenia przeciwp³ytkowego
(ASA z klopidogrelem) w dawce nasycaj¹cej 600 mg
i nastêpnie przewlekle tienopirydyny (75 mg klopidogrelu lub 2 x 250 mg tiklopidyny) z ASA przez 3–4 tyg.
Angioplastyka we wstrz¹sie kardiogennym w przebiegu zawa³u serca
Wstrz¹s kardiogenny jest najgroŸniejszym powik³aniem zawa³u serca i g³ówn¹ determinant¹ œmiertelnoœci w tej chorobie. Czêstoœæ wystêpowania wstrz¹su
w przebiegu zawa³u serca wynosi od 5 do 10% [174].
Œmiertelnoœæ w tym powik³aniu leczonym zachowawczo bez metod mechanicznego wspomagania kr¹¿enia
wynosi ok. 80–90% [175].
W zawale serca czynnoœæ skurczowa lewej komory
podtrzymywana jest dziêki hiperkinezie wyrównawczej segmentów niezawa³owych. W wielonaczyniowej
chorobie wieñcowej, szczególnie w przypadku hipotonii, hiperkineza wyrównawcza mo¿e byæ nieobecna
(jej brak jest jedn¹ z wa¿nych przyczyn wiod¹cych do
wstrz¹su w mechanizmie rozleg³ego niedokrwienia
warstwy podwsierdziowej) [176]. Poprawa przep³ywu
w zmienionych mia¿d¿ycowo têtnicach nieodpowiedzialnych za zawa³ (np. angioplastyka naczynia niezawa³owego) mo¿e spowodowaæ stabilizacjê hemodynamiczn¹ chorego.
Tak wiêc podstawowymi celami terapeutycznymi
u chorych ze wstrz¹sem kardiogennym powinny byæ:
– przywrócenie dro¿noœci naczynia odpowiedzialnego
za zawa³;
– w przypadku utrzymywania siê cech wstrz¹su poprawa przep³ywu w zwê¿onych naczyniach niezawa³owych;
– trwa³e utrzymanie dro¿noœci naczyñ wieñcowych.
Wiele badañ obserwacyjnych chorych z wstrz¹sem
kardiogennym (z wykluczeniem mechanicznych przyczyn wstrz¹su, takich jak ostra niedomykalnoœæ mitralna, pêkniêcie przegrody miêdzykomorowej lub
wolnej œciany serca), u których wykonano zabieg an-
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gioplastyki wykaza³o, ¿e uzyskanie reperfuzji w zakresie naczynia odpowiedzialnego za zawa³ mo¿e zwiêkszyæ prze¿ycie tych chorych. Wp³yw angioplastyki
wieñcowej na zmniejszenie œmiertelnoœci we wstrz¹sie jest najbardziej wyraŸny w jednonaczyniowej
ChW, podczas gdy w wielonaczyniowej œmiertelnoœæ
jest wy¿sza [177, 178].
W analizie SHOCK œmiertelnoœæ wynios³a 45,5%
i zosta³a oceniona u 268 chorych, u których wykonano
zabieg PTCA [179]. Jest to jak do tej pory najwiêksza
grupa chorych analizowana w jednym badaniu.
D³ugo nie wiadomo by³o, czy leczenie rewaskularyzacyjne (PTCA, CABG) we wstrz¹sie, dokumentowane
w badaniach obserwacyjnych, mo¿e daæ lepsze wyniki
ni¿ postêpowanie zachowawcze w przypadku przeprowadzenia prób porównawczych. Odpowiedzi udzieli³y
2 randomizowane badania, porównuj¹ce obie strategie
postêpowania. O ile badanie SMASH, które zosta³o
przedwczeœnie zakoñczone z powodu braku odpowiedniej liczby chorych, nie wykaza³o istotnych ró¿nic
w œmiertelnoœci miêdzy grupami leczonymi zachowawczo i inwazyjnie [180], to badanie SHOCK wykaza³o
przewagê strategii inwazyjnej (PTCA, CABG) w 6. i 12.
mies. obserwacji bez istotnych ró¿nic w obserwacji 30dniowej [181]. Szczególnie wyraŸn¹ korzyœæ z leczenia
inwazyjnego odnosz¹ chorzy w wieku poni¿ej 75 lat, po
przebytym wczeœnie zawale miêœnia sercowego i leczeni wczeœnie (<6 godz.) po wyst¹pieniu objawów zawa³u [182]. Wyniki badania SHOCK potwierdzi³y spostrze¿enia z pojedynczych doniesieñ obserwacyjnych wskazuj¹cych na lepsze rokowanie chorych poddanych leczeniu inwazyjnemu.
Uwa¿a siê, i¿ leczenie wstrz¹su powinno mieæ charakter kompleksowy, uwzglêdniaj¹cy ³¹czenie ró¿nych
metod, które zwiêkszaj¹ skutecznoœæ leczenia, pozwalaj¹c odwróciæ niekorzystne rokowanie w tej grupie. Jest
to leczenie drogie, lecz usprawiedliwia je fakt 80–90%
œmiertelnoœci przy postêpowaniu zachowawczym.
Sekcja Kardiologii Inwazyjnej zaleca wykonywanie
PCI u chorych we wstrz¹sie kardiogennym:
– z objawami zawa³u serca trwaj¹cymi do 36 godz.,
u których czas rozwiniêcia wstrz¹su nie przekracza 18
godz. Postêpowanie takie jest zalecane u chorych poni¿ej 75. roku ¿ycia [183]. Mo¿na je rozwa¿aæ u chorych
powy¿ej 75. roku ¿ycia ze wskazañ indywidualnych;
– je¿eli jest to mo¿liwe, w ka¿dym przypadku nale¿y
stosowaæ kontrapulsacjê wewn¹trzaortaln¹;
– w przypadku utrzymywania siê cech wstrz¹su, pomimo przep³ywu TIMI-3 po angioplastyce i obecnoœci
wielonaczyniowej choroby wieñcowej, nale¿y d¹¿yæ
do PCI têtnic niezawa³owych przy mo¿liwoœci wykorzystania tej opcji rewaskularyzacji;
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– zabiegi powinny byæ wykonywane przez najbardziej
doœwiadczonych kardiologów inwazyjnych w pracowniach maj¹cych zabezpieczenie kardiochirurgiczne;
– na leczenie kardiochirurgiczne nale¿y kierowaæ chorych, u których nie uzyskano przep³ywu TIMI-3 w têtnicy dozawa³owej lub pomimo uzyskania tego przep³ywu utrzymuj¹ siê cechy wstrz¹su i stwierdza siê
obecnoœæ wielonaczyniowej choroby wieñcowej ze
zmianami niekwalifikuj¹cymi siê do PCI. Chorymi
preferowanymi do wykonania CABG s¹ chorzy z zajêciem pnia LTW i obecnoœci¹ wielonaczyniowej ChW.

4.10. Przeciwwskazania do angioplastyki
Przeciwwskazania do angioplastyki wieñcowej
dzieli siê na bezwzglêdne oraz wzglêdne.
Do przeciwwskazañ bezwzglêdnych zalicza siê:
– brak istotnej zmiany (>50% œwiat³a) w angiografii
i/lub IVUS (pole powierzchni w miejscu zwê¿enia
>4,0 mm2 – z wy³¹czeniem pnia lewej têtnicy wieñcowej) i brak niedokrwienia w testach prowokacyjnych;
– brak stentów w pracowni hemodynamicznej.
Natomiast na wzglêdne przeciwwskazania sk³ada j¹ siê:
– poszerzanie dystalnego odcinka i rozwidlenia niezabezpieczonego chirurgicznie pnia LTW, szczególnie
u pacjentów z cukrzyc¹ i znacznie upoœledzon¹
kurczliwoœci¹ lewej komory (EF<35%), z uwagi na
bardzo czêst¹ restenozê nawet po zastosowaniu DES
i jej konsekwencje;
– brak zabezpieczenia kardiochirurgicznego w szpitalu.
Jednak mo¿liwe i, jak siê wydaje, wystarczaj¹ce jest
zabezpieczenie kardiochirurgiczne w innym szpitalu,
z którym pracownia hemodynamiczna ma formaln¹
umowê na leczenie pacjentów po powik³anej angioplastyce. Dla przyk³adu zapotrzebowanie na leczenie
kardiochirurgiczne z powodu powik³añ zabiegów PCI
w 2003 r. wynosi³o w naszym kraju 0,2%;
– przewlek³a niedro¿noœæ ¿ylnego pomostu aortalno-wieñcowego;
– niedro¿noœæ têtnicy >6 mies. i/lub obraz angiograficzny przemawiaj¹cy za nisk¹ przewidywan¹ skutecznoœci¹ zabiegu;
– tzw. zmiana graniczna (zwê¿enie 50–70% referencyjnej
œrednicy œwiat³a) w angiografii, bez jednoznacznych
danych klinicznych, przemawiaj¹cych za niedokrwieniem obszaru unaczynianego przez zwê¿one naczynie;
– brak mo¿liwoœci zastosowania kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej;
– koagulopatie (zaburzenia krzepniêcia, stany nadkrzepliwoœci krwi).
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W przypadku wielonaczyniowej angioplastyki za
wzglêdne przeciwwskazania uwa¿a siê:
– zmiany typu B lub C w dwóch lub wiêcej têtnicach zaopatruj¹cych du¿e obszary ¿ywego miêœnia sercowego. Szczególnie dotyczy to chorych z wyraŸnie obni¿on¹ frakcj¹ wyrzucania lewej komory i zmian¹ zlokalizowan¹ w GPZ;
– zwiêkszone ryzyko powik³añ zabiegu, szczególnie
zgonu (patrz wy¿ej – wskaŸnik potencjalnego uszkodzenia);
– du¿e prawdpodobieñstwo zaistnienia póŸnych incydentów sercowych z uwagi na zwiêkszone prawdopodobieñstwo wyst¹pienia restenozy (cukrzyca, zmiany
obejmuj¹ce ujœcie, zmiany rozsiane w pomostach ¿ylnych). To zastrze¿enie traci stopniowo na znaczeniu
w dobie DES.

4.11. Powikłania zabiegów angioplastyki
tętnic wieńcowych i ich leczenie
Nag³e zamkniêcie têtnicy wieñcowej w czasie lub
bezpoœrednio po PCI, zdarzaj¹ce siê w 3–8% przypadków, jest g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów chorych poddawanych temu zabiegowi [184]. Przyczynê stanowi na ogó³
rozwarstwienie (dyssekcja) œciany têtnicy, czêsto
z wtórnie na³o¿on¹ skrzeplin¹. Poza tym jako powody
nag³ego zamkniêcia naczynia mo¿na wymieniæ kurcz
têtnicy oraz spadek ciœnienia têtniczego [185, 186].
Kurcz jest zwykle odwracalny po podaniu dotêtniczego
wlewu nitrogliceryny lub nifedypiny, natomiast wazopresory i kontrapulsacja wewn¹trzaortalna s¹ metod¹
leczenia zamkniêcia têtnicy wtórnego w stosunku do
gwa³townego spadku ciœnienia. Dyssekcja œciany têtnicy wymaga ponownego udro¿nienia naczynia za pomoc¹ prowadnika i powtórnej angioplastyki. Czêsto konieczne jest stosowanie d³u¿szego czasu wype³nienia
balonika, balonowego cewnika przep³ywowego lub implantacji stentu [25, 187], która daje najlepsze efekty
i jest obecnie uznawana za metodê z wyboru. Celowe
mo¿e byæ szybkie zastosowanie kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej.
Wa¿nym zagadnieniem, zwi¹zanym z próbami przywrócenia przep³ywu krwi w zamkniêtej têtnicy wieñcowej metodami przezskórnymi, jest nieprzeci¹ganie ich
w czasie. Uwa¿amy, ¿e jeœli pacjent w trakcie PCI rozwija zawa³ serca obejmuj¹cy du¿y obszar miêœnia sercowego, a stosowanie metod dostêpnych obecnie w kardiologii interwencyjnej nie przywraca przep³ywu krwi
w têtnicy wieñcowej w ci¹gu 30 min od wyst¹pienia
pierwszych objawów klinicznych, to dalsze przed³u¿anie prób udro¿nienia jest przeciwwskazane – chory powinien byæ operowany.
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Zabezpieczenie kardiochirurgiczne jest zagadnie niem towarzysz¹cym zabiegom angioplastyki prze zskórnej od jej pocz¹tków. Uwa¿amy, ¿e obecnie
w Polsce nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce zasady:
1. Zabiegi PCI mog¹ byæ wykonywane w oœrodkach,
w których nie dzia³a kardiochirurgia pod warunkiem, ¿e przeprowadzaj¹cy je lekarz jest doœwiadczonym operatorem (wykona³ >500 zabiegów PCI)
i ma mo¿liwoœæ szybkiego za³o¿enia stentu(ów)
oraz zastosowania kontrapulsacji wewn¹trzaortalnej, a w przypadku powik³añ wymagaj¹cych leczenia operacyjnego jest mo¿liwoœæ transportu pacjenta do szpitala, dysponuj¹cego zapleczem kardiochirurgicznym.
2. Niektóre zabiegi PCI, np. planowa implantacja stentu
do niezabezpieczonego pnia LTW u pacjenta wysokiego ryzyka, powinny byæ skorelowane z planem
kardiochirurgicznym – je¿eli pacjent by³ w ogóle
wczeœniej rozwa¿any jako kandydat do leczenia operacyjnego choroby wieñcowej.
3. Nale¿y nawi¹zaæ formaln¹ wspó³pracê z oœrodkiem
chirurgicznym w innym szpitalu dla zabezpieczenia
zabiegów PCI o podwy¿szonym ryzyku.
4. Wiele zabiegów PCI mo¿e byæ obecnie wykonywanych ad hoc, tj. bezpoœrednio po koronarografii diagnostycznej, jednak tylko przez doœwiadczony zespó³
operatorów i je¿eli s¹ dostêpne stenty.

4.12. Restenoza
Restenoza, czyli nawrót zwê¿enia po zabiegu angioplastyki (z ewentualnym zastosowaniem stentów
BMS), wystêpuje w ok. 20–30% przypadków, a w pewnych typach z³o¿onych zmian mia¿d¿ycowych czêœciej
[188]. Za angiograficzne kryterium restenozy przyjmuje
siê zwê¿enie poszerzanej uprzednio zmiany >50%
œwiat³a [190], chocia¿ w pracowniach hemodynamicznych wyposa¿onych w cyfrow¹ angiografiê iloœciow¹
mo¿na pos³ugiwaæ siê tak¿e zmian¹ najmniejszej œrednicy œwiat³a têtnicy (minimal lumen diameter), obliczonej bezpoœrednio po zabiegu i w kontrolnej koronarografii, podzielonej przez wartoœæ referencyjn¹ œrednicy
naczynia (relative loss) [191].
Klinicznymi kryteriami restenozy s¹:
– nawrót dolegliwoœci d³awicowych;
– zmiana ujemnego wyniku testu wysi³kowego na dodatni;
– przebycie zawa³u serca w strefie poszerzanej têtnicy.
Przyjmuje siê, ¿e ww. kryteria œwiadcz¹ o wyst¹pieniu restenozy, je¿eli s¹ spe³nione w ci¹gu pierwszych
6 mies. po zabiegu PCI.
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Pacjent, u którego na podstawie kryteriów klinicznych i angiograficznych rozpoznano restenozê, jest
zwykle poddawany kolejnej angioplastyce w czasie
kontrolnej koronarografii (ad hoc PCI). Skutecznoœæ zabiegów PTCA restenozy jest nieco wiêksza ni¿ w zmianach de novo, przy mniejszej liczbie powik³añ. Jednak
kolejny nawrót zwê¿enia (druga restenoza) jest prawdopodobnie nieco czêstszy ni¿ w zmianach de novo
[191]. Stwierdzono, ¿e u¿ycie stentu dla poszerzenia
zmiany spowodowanej restenoz¹ mo¿e zmniejszaæ czêstoœæ kolejnego nawrotu zwê¿enia [192].
Oddzielnym i wa¿niejszym problemem jest wystêpowanie restenozy w obrebie implantowanego stentu
(intrastent restenosis, ISR). Pomimo doœæ ³atwego rozwi¹zania problemu za pomoc¹ klasycznej angioplastyki
balonowej, aterektomii (rotablator) lub implantacji drugiego stentu, czêstoœæ kolejnych nawrotów zwê¿enia
jest wysoka [41]. Nie ma obecnie uznanego œrodka farmakologicznego, którego stosowanie w istotny sposób
zmniejsza³oby czêstoœæ wystêpowania restenozy po zabiegach angioplastyki przezskórnej. Najskuteczniejszym rozwi¹zaniem tego problemu wydawa³a siê do
niedawna przezskórna brachyterapia (vascular brachytherapy, VBr), czyli u¿ycie energii jonizuj¹cej γ lub β,
prowadz¹ce do zahamowania niekontrolowanych podzia³ów komórek [193, 194]. Redukcja restenozy po zastosowaniu brachyterapii wynosi ok. 50% w porównaniu do POBA, chocia¿ w miarê up³ywu lat po zabiegu
redukcja ta staje siê nieistotna statystycznie. Jednak
obecnie zabiegi brachyterapii nie s¹ ju¿ wykonywane
w Europie, do czego przyczyni³o siê wprowadzenie
stentów uwalniaj¹cych leki (DES), które mog¹ skutecznie ograniczaæ nawrót kolejnego zwê¿enia po implantacji do zmiany typu ISR, jednak wyniki dotychczasowych
badañ przeprowadzanych na niewielkich grupach pacjentów s¹ rozbie¿ne, brak randomizowanych badañ
porównuj¹cych DES z brachyterapi¹ i oceniaj¹cych d³ugoletnie nastêpstwa tego typu leczenia [195, 196]. Chorzy, u których stwierdzono trzeci¹ restenozê w zaopatruj¹cej du¿y obszar miêœnia sercowego têtnicy wieñcowej i u których nie mo¿na zastosowaæ brachyterapii,
powinni byæ operowani.

3. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, ¿e implantacja drugiego metalowego stentu (BMS) lub aterektomia rotacyjna mog¹ byæ skuteczne w leczeniu restenozy w stencie.
4. DES mog¹ byæ u¿ywane do leczenia restenozy
w stencie, jednak ich skutecznoœæ nie zosta³a jeszcze
jednoznacznie udowodniona.

Proponujemy nastêpuj¹ce zasady leczenia resteno zy w stencie:
1. Angioplastyka balonowa jest u¿yteczna do leczenia
krótkich, ogniskowych zmian restenotycznych
w stentach.
2. Brachyterapia jest nadal rekomendowana do leczenia proliferacyjnego typu zmian restenotycznych
w stentach, zlokalizowanych w têtnicach natywnych
i ¿ylnych pomostach aortalno-wieñcowych, jednak ta
metoda nie jest obecnie stosowana w Europie.

Heparyna niefrakcjonowana (UHF)
Bezpoœrednio przed zabiegiem 100 j./kg, potem co
1 godz. (w razie trwania zabiegu) 2 500–5 000 jednostek pod kontrol¹ ACT (250–300 s). Dawka heparyny
powinna zostaæ zmniejszona do 50–70 j./kg przy stosowaniu blokera IIb/IIIa, zalecany poziom ACT wynosi
200–250 s. Koszulka naczyniowa powinna zostaæ usuniêta 6 godz. po podaniu wlewu heparyny (przy
ACT<90 s). Obecnie nie stosuje siê rutynowo wlewu heparyny po usuniêciu koszulki. Rutynowe u¿ycie hepa-

4.13. Leki stosowane w okresie
angioplastyki tętnic wieńcowych
Preparaty ASA
Powinny byæ podawane na co najmniej 2 dni przed
zabiegiem w dawce 150–350 mg/dobê. Ich podawanie
powinno byæ kontynuowane po PTCA w dawce 75–150
mg/dobê przez okres niezdefiniowany. Dzienna dawka
aspiryny w skojarzeniu z klopidogrelem nie powinna
przekraczaæ 75 mg.
Tienopirydyny: klopidogrel (75 mg dziennie) lub tiklopidyna (2 x 250 mg dziennie)
Klopidogrel lub tiklopidyna s¹ rutynowo stosowane
u pacjentów po implantacji stentu przez 2–4 tyg. w skojarzeniu z aspiryn¹. Przed planow¹ implantacj¹ stentu tiklopidynê nale¿y w³¹czyæ na 48 godz. przed zabiegiem,
klopidogrel mo¿na podaæ w dawce nasycaj¹cej 300 mg
w dniu zabiegu. Po zabiegu brachyterapii aspiryna z klopidogrelem lub tiklopidyn¹ powinna byæ stosowana przez
12 mies. DES-y rapamycynowy i paklitakselowy wymagaj¹ stosowania ww. skojarzonego leczenia przeciwp³ytkowego przez 3, a paklitakselowy przez okres 6–12 mies.
Klopidogrel dzia³a szybciej ni¿ tiklopidyna i powoduje
mniej objawów ubocznych, ponadto w badaniach CLASSICS i CURE-PCI udowodniono jego wysok¹ skutecznoœæ
(w po³¹czeniu z aspiryn¹) u pacjentów poddawanych zabiegom PCI z powodu ostrych zespo³ów wieñcowych bez
uniesienia odcinka ST w elektrokardiogramie. Dlatego
wydaje siê, ¿e powinien byæ preferowany u tych chorych
[197, 198]. Stosowanie 600 mg klopidogrelu jako dawki
nasycaj¹cej mo¿e w pewnych przypadkach eliminowaæ
u¿ycie blokerów IIb/IIIa [199], jednak obecnie nie jest to
postêpowania standardowe.
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ryn drobnocz¹steczkowych (LMWH) przed zabiegiem
PCI jest mo¿liwe, ale wymaga jeszcze jednoznacznego
potwierdzenia, dlatego nie jest oficjalnie rekomendowane jako terapia standardowa. Wyniki nieopublikowanego jeszcze badania SYNERGY wskazuj¹ na wiêkszy odsetek krwawieñ po stosowaniu LMWH w porównaniu do UFH u pacjentów z ostrymi zespo³ami wieñcowymi poddawanych wczesnemu leczeniu inwazyjnemu, jednak g³ównie u pacjentów, którym zmieniano leczenie z LMWH na UHF i odwrotnie. Podawanie bezpo œredniego inhibitora trombiny, biwalurydyny, by³o wg
badania REPLACE-2 równie skuteczne, jak stosowanie
heparyny niefrakcjowowanej w po³¹czeniu z blokerem
receptora p³ytkowego IIb/IIIa i jednoczeœnie skutecznie
ogranicza³o krwawienia u pacjentów poddawanych zabiegom PCI [200].
Leki blokuj¹ce p³ytkowe receptory IIb/IIIa obecnie
dostêpne na rynku to abciksimab (ReoPro), tirofiban
(Aggrastat) i eptifibatyd (Integrilin). Stosowane s¹
we wstrzykniêciu i wlewie do¿ylnym w czasie i bezpoœrednio po zabiegach PCI, przede wszystkim u pacjentów z niestabiln¹ ChW i cukrzyc¹, u których
zmniejszaj¹ liczbê nowych incydentów sercowych
w obserwacjach odleg³ych [201–203]. Pe³ne omówienie tego zagadnienia znajduje siê w oddzielnej czêœci
standardów.

4.14. Opieka ambulatoryjna nad chorym
po zabiegu angioplastyki
Podane poni¿ej zalecenia dotycz¹ sytuacji standardowych i s¹ schematem postêpowania ambulatoryjnego z pacjentem po zabiegu angioplastyki.
Wiêkszoœæ pacjentów po skutecznym i niepowik³anym zabiegu PCI mo¿e byæ wypisana do domu po 24
godz. Obecnie nie jest wskazane wykonywanie rutynowo elektrokardiograficznego testu wysi³kowego
w 2.–5. dobie po zabiegu. Tego typu postêpowanie powinno byæ ograniczone do pacjentów z grup podwy¿szonego ryzyka (obni¿ona frakcja wyrzucania lewej
komory, szczególnie u pacjentów z wielonaczyniow¹
ChW, pacjenci po zatrzymaniu kr¹¿enia w wywiadach,
po poszerzeniu pnia LTW, z suboptymalnym wynikiem
PCI, z cukrzyc¹, bezobjawowi). U czêœci pacjentów
z grup podwy¿szonego ryzyka lepiej jest, w razie w¹tpliwoœci, wykonaæ kontroln¹ koronarografiê ni¿ test
obci¹¿eniowy. W razie uzasadnionej koniecznoœci wykonania testu wysi³kowego nale¿y preferowaæ SPECT
lub echokardiografiê wysi³kow¹/dobutaminow¹,
z uwagi na wiêksz¹ czu³oœæ tych prób oraz bezpoœredni¹ wizualizacjê strefy niedokrwienia. Pacjenci po zabiegach PCI powinni byæ okresowo (co 6–12 mies.)
kontrolowani w poradni przyklinicznej lub rejonowej.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

4.15. Nowe techniki rewaskularyzacyjne
Oko³o 5–12% pacjentów z zaawansowan¹ d³awic¹
piersiow¹ oporn¹ na leczenie farmakologiczne i udowodnionym niedokrwieniem w wysi³kowym badaniu scyntygraficznym nie mo¿e byæ poddanych ¿adnej skutecznej
formie klasycznej rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej, z uwagi na stopieñ zaawansowania mia¿d¿ycy têtnic wieñcowych. Dla tych tzw. pacjentów no-option
pojawi³y siê ostatnio ró¿ne formy terapii przezskórnej:
laserowej i genowej, które mog¹ byæ dla nich szans¹ na
powrót do aktywnoœci ¿yciowej i zawodowej.
Przezskórna aplikacja energii lasera do miêœnia lewej komory serca za pomoc¹ systemu NOGA niestety
nie spe³ni³a pok³adanych w niej oczekiwañ – wyniki nie
ró¿ni³y siê od uzyskanych w grupie placebo (DIRECT
Study – wyniki nieopublikowane).
Czynnikiem podawanym w celu wywo³ania terapeutycznej angiogenezy w niedokrwionym miêœniu lewej komory serca mog¹ byæ:
– geny odkodowuj¹ce czynniki wzrostu dla naczyñ;
– czynniki wzrostu (bia³ka) jako takie (vascular endothelial growth factor, VEGF lub fibroblast growth factor, FGF);
– wirusy przenosz¹ce fragment DNA odkodowuj¹cy
czynnik wzrostu.
Ró¿ne s¹ równie¿ drogi podawania tych œrodków
terapeutycznych, najczêœciej dowieñcowo lub bezpoœrednio do miêœnia lewej komory. Dotychczas opublikowane wyniki badañ nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie, czy stymulacja angiogenezy w miêœniu lewej komory jest skuteczna klinicznie [204–207]. Ponadto z podawaniem czynników wzrostu dla naczyñ wi¹¿¹
siê nie w pe³ni jeszcze poznane zagadnienia bezpieczeñstwa, kosztów itd. Równie¿ wielooœrodkowe, randomizowane badania EUROINJECT-1 i AGENT-4 nie
przynios³y jednoznacznej odpowiedzi na temat skutecznoœci tej formy terapii (dane niepublikowane).
Kolejn¹ opcj¹ terapeutyczn¹ u pacjentów bez mo¿liwoœci wykonania klasycznej rewaskularyzacji mo¿e
byæ przezskórne wytworzenie pomostu in-situ miêdzy
têtnic¹ przedni¹ zstêpuj¹c¹ a towarzysz¹c¹ jej ¿y³¹ serca, za pomoc¹ specjalnego cewnika z ig³¹ i g³owic¹ ultradŸwiêkow¹. Niezbêdna jest implantacja stentu
w miejscu wytworzonej anastomozy i za³o¿enie specjalnego korka zamykajacego ¿y³ê. Brak opublikowanych wyników tej formy terapii.
Terapeutyczna miogeneza niesie ze sob¹ równie
du¿o pytañ i w¹tpliwoœci co angiogeneza. Tego typu terapia jest stosowana eksperymentalnie w ograniczonej
grupie chorych, ze znacznie obni¿on¹ frakcj¹ wyrzucania lewej komory i nieodwracalnym (np. pozawa³owym)
uszkodzeniem jej miêœnia. Stosowane s¹ m.in. odró¿nicowane komórki miêœni szkieletowych, komórki auto-
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logicznego szpiku kostnego, komórki p³odowe i inne.
Wstêpne doniesienia, dotycz¹ce ma³ych grup pacjentów s¹ zachêcaj¹ce, jednak wskazuj¹ równie¿ na powa¿ne problemy zwi¹zane z tego typu terapi¹ (komorowe zaburzenia rytmu serca). Z uwagi jednak na ograniczon¹ dostêpnoœæ do zabiegów transplantacji serca wydaje siê, ¿e ta metoda ma szanse na szybki rozwój.
Stosowanie komórek macierzystych szpiku kostnego do leczenia pacjentów z ostrym zawa³em serca, poddanych uprzednio zabiegowi pierwotnej angioplastyki
wieñcowej daje zachêcaj¹ce wyniki [208, 209], jednak
jest równie¿ doniesienie o niekorzystnym wp³ywie tego
typu terapii [210].
Piœmiennictwo
1. Gruntzig AR, Senning A, Siegenthaler WE. Nonoperative dilatation of coronary-artery stenosis: percutaneous transluminal
coronary angioplasty. N Engl J Med 1979; 301: 61-8.
2. Graves EJ. National Hospital Discharge Survey: Annual Summary, 1991. National Center for Health Statistics 1993, DHHS
publication (PHS): 93-1775, 44.
3. Togni M, Balmer F, Pfiffner D. Percutaneous coronary interventions in Europe 1992–2001. Eur Heart J 2004; 25: 1208-13.
4. Gil R, Brzeziñska-Rajszys G, Buszman P, D¹browski M, et al.
Standardy postêpowania w kardiologii inwazyjnej. Folia Cardiologica 1999; 6 (Suppl. IV): IV1-IV44.
5. Guidelines and indications for coronary artery bypass graft
surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Subcommittee on Coronary Artery Bypass Graft Surgery). J Am Coll Cardiol 1991; 17: 543-89.
6. Lembo NJ, King SB 3rd, et al. Randomized trials of percutaneous transluminal coronary angioplasty, coronary artery bypass grafting or medical therapy in patients with coronary artery disease. Coron Art Dis 1990; 1: 449-54.
7. Serruys PW, Unger F, Sousa JE, et al. Comparison of coronary-artery bypass surgery and stenting for the treatment of multivessel disease. N Engl J Med 2001; 344: 1117-24.
8. Serruys PW, Costa MA, Betriu A, et al. The influence of diabetes mellitus on clinical outcome following multivessel stenting
or CABG in the ARTS trial. Circulation 1999; 100: I364.
9. Costa MA, Alamgor Y, Salvi A, et al. The significance of myocardial enzyme release following multivessel stenting and
CABG in the ARTS trial. Circulation 1999; 100: 1-215.
10. Rodriguez A, Bernardi V, Navia J, et al. Argentine Randomized
Study: Coronary Angioplasty with Stenting versus Coronary
Bypass Surgery in patients with Multiple-Vessel Disease (ERACI II): 30-day and one-year follow-up results. ERACI II Investigators. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 51-8.
11. Morrison DA, Sethi G, Sacks J, et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass graft surgery for patients with medically refractory myocardial ischemia and risk
factors for adverse outcomes with bypass: a multicenter, randomized trial. Investigators of the Department of Veterans Affairs Cooperative Study #385, the Angina With Extremely Se-

S 535

rious Operative Mortality Evaluation (AWESOME). J Am Coll
Cardiol 2001; 38: 143-9.
12. Parisi AF, Folland ED, Hartigan P, et al. A comparison of angioplasty with medical therapy in the treatment of single-vessel
coronary artery disease. Veterans Affairs ACME Investigators.
N Engl J Med 1992; 326: 10-6.
13. Folland ED, Hartigan PM, Parisi AF, et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty versus medical therapy for stable angina pectoris: outcomes for patients with double-vessel
versus single-vessel coronary artery disease in a Veterans Affairs Cooperative randomized trial. Veterans Affairs ACME InvestigatorS. J Am Coll Cardiol 1997; 29: 1505-11.
14. Coronary angioplasty versus medical therapy for angina: the
second Randomised Intervention Treatment of Angina (RITA2) trial. RITA-2 trial participants. Lancet 1997; 350: 461-8.
15. Hueb WA, Bellotti G, de Oliveira SA, et al. The Medicine, Angioplasty or Surgery Study (MASS): a prospective, randomized
trial of medical therapy, balloon angioplasty or bypass surgery for single proximal left anterior descending artery stenoses.
J Am Coll Cardiol 1995; 26: 1600-5.
16. Pitt B, Waters D, Brown WV, et al. Aggressive lipid-lowering
therapy compared with angioplasty in stable coronary artery
disease. Atorvastatin versus Revascularization Treatment Investigators. N Engl J Med 1999; 341: 70-6.
17. Moses JW, Leon MB, Popma JJ, et al. Sirolimus-eluting stents
versus standard stents in patients with stenosis in a native coronary artery. N Engl J Med 2003; 349: 1315-23.
18. Stone GW, Ellis SG, Cox DA, et al. One-year clinical results with
the slow-release, polymer-based, paclitaxel-eluting TAXUS
stent: the TAXUS-IV trial. Circulation 2004; 109: 1942-7.
19. Smith SC, Dove JT, Jacobs AK, et al. AHA/ACC Guideline for Percutaneous Coronary Intervention (Revision of the 1993 PTCA
Guidelines). A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2001; 37: 2239i-2239 LXVI.
20. D¹browski M. Ocena skutecznoœci leczenia choroby wieñcowej przy pomocy PTCA. Instytut Kardiologii, Warszawa, 1993.
21. Talley JD, Hurst JW, King SB 3rd, et al. Clinical outcome 5 years
after attempted percutaneous transluminal coronary angioplasty in 427 patients. Circulation 1988; 77: 820-9.
22. Kent KM, Cowley MJ, Detre KM, et al. Report of 5 year outcome for 1977–81 and 1985–86 cohorts of the NHLBI PTCA Registry. Circulation 1992; 86 (suppl. 1): 1-55.
23. King SB 3rd, Schlumpf M. Ten-year completed follow-up of
percutaneous transluminal coronary angioplasty: the early Zurich experience. J Am Coll Cardiol 1993; 22: 353-60.
24. D¹browski M, Dêbski A, Norwa-Otto B, et al. Piêcioletnia obserwacja kliniczna chorych po skutecznej przezskórnej koronaroplastyce (PTCA). Nowa Medycyna 1997; 14: 31.
25. Witkowski A, Chmielak Z, D¹browski M, et al. High-Pressure
Bail-out Coronary Stenting Without Anticoagulation: Early Outcome and Follow-up Results. J Invasive Cardiol 1998; 10: 83-8.
26. Fischman DL, Leon MB, Baim DS, et al. A randomized comparison of coronary-stent placement and balloon angioplasty in
the treatment of coronary artery disease. Stent Restenosis
Study Investigators. N Engl J Med 1994; 331: 496-501.
27. Piana RN, Moscucci M, Cohen DJ, et al. Palmaz-Schatz stenting
for treatment of focal vein graft stenosis: immediate results
and long-term outcome. J Am Coll Cardiol 1994; 23: 1296-304.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

S 536

28. Witkowski A, Ru¿y³³o W, Gil A, et al. A randomized comparison
of elective high-pressure stenting with balloon angioplasty: six-month angiographic and two-year clinical follow-up. On behalf of AS (Angioplasty or Stent) trial investigators. Am Heart
J 2000; 140: 264-71.
29. Mudra H, Sunamura M, Figulla H, et al. Six month clinical and
angiographic outcome after IVUS guided stent implantation
(abstr). J Am Coll Cardiol 1997; 2 (Suppl. A): 171A.
30. Schiele F, Meneveau N, Vuillemenot A, et al. Impact of intravascular ultrasound guidance in stent deployment on 6month restenosis rate: a multicenter, randomized study comparing two strategies-with and without intravascular ultrasound guidance. RESIST Study Group. REStenosis after Ivus guided STenting. J Am Coll Cardiol 1998; 32: 320-8.
31. Oemrawsingh PV, Mintz GS, Schalij MJ, et al. Intravascular ultrasound guidance improves angiographic and clinical outcome of stent implantation for long coronary artery stenoses: final results of a randomized comparison with angiographic guidance (TULIP Study). Circulation 2003; 107: 62-7.
32. Wilson SH, Berger PB, Mathew V, et al. Immediate and late
outcomes after direct stent implantation without balloon predilation. J Am Coll Cardiol 2000; 35: 937-43.
33. Macaya C, van Hout BA, Nobuyoshi M, et al. Costs and effects
of stent implantation versus balloon angioplasty (abstract).
Eur Heart J 1997; 18 (suppl.): 473.
34. Di Mario C, Moses JW, Anderson TJ, et al. Randomized comparison of elective stent implantation and coronary balloon angioplasty guided by online quantitative angiography and intracoronary Doppler. DESTINI Study Group (Doppler Endpoint
STenting INternational Investigation). Circulation 2000; 102:
2938-44.
35. Abizaid A, Pichard AD, Mintz GS, et al. Acute and long-term results of an intravascular ultrasound-guided percutaneous
transluminal coronary angioplasty/provisional stent implantation strategy. Am J Cardiol 1999; 84: 1298-303.
36. Morice MC, Serruys PW, Sousa JE, et al. A randomized comparison of a sirolimus-eluting stent with a standard stent for coronary revascularization. N Engl J Med 2002; 346: 1773-80.
37. Baim DS, Cutlip DE, Sharma SK, et al. Final results of the Balloon vs Optimal Atherectomy Trial (BOAT). Circulation 1998;
97: 322-31.
38. Simonton CA, Leon MB, Baim DS, et al. „Optimal” directional
coronary atherectomy: final results of the Optimal Atherectomy Restenosis Study (OARS). Circulation 1998; 97: 332-9.
39. Tsuchikane E, Sumitsuji S, Awata N, et al. Final results of the
STent versus directional coronary Atherectomy Randomized
Trial (START). J Am Coll Cardiol 1999; 34: 1050-7.
40. Stankovic G, Colombo A, Bersin R, et al. Comparison of directional coronary atherectomy and stenting versus stenting alone for the treatment of de novo and restenotic coronary artery narrowing. Am J Cardiol 2004; 93: 953-8.
41. vom Dahl J, Dietz U, Haager PK, et al. Rotational atherectomy
does not reduce recurrent in-stent restenosis: results of the
angioplasty versus rotational atherectomy for treatment of
diffuse in-stent restenosis trial (ARTIST). Circulation 2002; 105:
583-8.
42. Braden GA, Xenopoulos NP, Young T, et al. Transluminal
extraction catheter atherectomy followed by immediate sten-

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

ting in treatment of saphenous vein grafts. J Am Coll Cardiol
1997; 30: 657-63.
43. Topaz O. Laser. Textbook of Interventional Cardiology. Topol EJ,
3rd ed. W. M. Saunders Company, 1999.
44. Mauri L, Bonan R, Weiner BH, et al. Cutting balloon angioplasty for the prevention of restenosis: results of the Cutting Balloon Global Randomized Trial. Am J Cardiol 2002; 90: 1079-83.
45. Izumi M, Tsuchikane E, Funamoto M, et al. Final results of the
CAPAS trial. Am Heart J 2001; 142: 782-9.
46. Baim DS, Wahr D, George B, et al. Randomized trial of a distal
embolic protection device during percutaneous intervention
of saphenous vein aorto-coronary bypass grafts. Circulation
2002; 105: 1285-90.
47. Stone GW, Rogers C, Hermiller J, et al. Randomized comparison of distal protection with a filter-based catheter and a balloon occlusion and aspiration system during percutaneous intervention of diseased saphenous vein aorto-coronary bypass
grafts. Circulation 2003; 108: 548-53.
48. Napodano M, Pasquetto G, Sacca S, et al. Intracoronary
thrombectomy improves myocardial reperfusion in patients
undergoing direct angioplasty for acute myocardial infarction.
J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1395-402.
49. Beran G, Lang I, Schreiber W, et al. Intracoronary thrombectomy with the X-sizer catheter system improves epicardial flow
and accelerates ST-segment resolution in patients with acute
coronary syndrome: a prospective, randomized, controlled
study. Circulation 2002; 105: 2355-60.
50. Biggart S, Redwood S, Marber M, et al. Comparision between
pressure-derived fractional flow reserve and quantitative coronary angiography-derived percentage diameter stenosis in
patients with single-vessel coronary artery disease. Eur Heart
J 1998; 19 (abstract suppl.): 278.
51. Hanekamp CE, Koolen JJ, Pijls NH, et al. Comparison of quantitative coronary angiography, intravascular ultrasound, and
coronary pressure measurement to assess optimum stent deployment. Circulation 1999; 99: 1015-21.
52. Bech GJ, de Bruyne B, Pijls NH, et al. Fractional flow reserve to
determine the appropriateness of angioplasty in moderate coronary stenosis: a randomized trial. Circulation 2001; 103: 2928-34.
53. Marco J, Fajadet J. Selection of patients for PTCA: A key elements for reasoning. Fifth complex coronary angioplasty course. Groupe Europa/Unite de Cardiologie Interventionnelle. Toulouse, France 1994.
54. Ryan TJ, Bauman WB, Kennedy JW, et al. Guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty. A report of the
American Heart Association/American College of Cardiology
Task Force on Assessment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Committee on Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty). Circulation 1993; 88: 2987-3007.
55. Ellis SG, Myler RK, King SB 3rd, et al. Causes and correlates of
death after unsupported coronary angioplasty: implications
for use of angioplasty and advanced support techniques in high-risk settings. Am J Cardiol 1991; 68: 1447-51.
56. Lincoff AM, Popma JJ, Ellis SG, et al. Percutaneous support devices for high risk or complicated coronary angioplasty. J Am
Coll Cardiol 1991; 17: 770-80.
57. Weintraub WS, King SB 3rd, Jones EL, et al. Completness of revascularization after coronary angioplasty and coronary sur-

Przezskórna angioplastyka wieñcowa w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

gery: different strategies, different results. J Am Cardiol 1993;
21: 73A (abstract).
58. Meier B. Recanalization of complete chronic coronary occlusion: is it worth it? Which strategy? Fifth complex coronary
angioplasty course. Groupe Europa/Unite de Cardiologie Interventionnelle. Toulouse, France, 1994.
59. Sirnes PA, Golf S, Myreng Y, et al. Stenting in Chronic Coronary Occlusion (SICCO): a randomized, controlled trial of adding
stent implantation after successful angioplasty. J Am Coll Cardiol 1996; 28: 1444-51.
60. Silber S, Albertsson P, Aviles FF, et al. Guidelines for percutaneous coronary interventions. The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: 804-47.
61. Black A, Cortina R, Bossi I, et al. Unprotected left main coronary artery stenting: correlates of midterm survival and impact
of patient selection. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 832-8.
62. Tan WA, Tamai H, Park SJ, et al. Long-term clinical outcomes
after unprotected left main trunk percutaneous revascularization in 279 patients. Circulation 2001; 104: 1609-14.
63. Bayet G, Commeau P, Sainsous J, et al. Stenting in unprotected left main coronary artery: 1-year follow-up in 240 consecutive elective procedures. Am J Cardiol 2001; 88 (abstract
supplement): 5A.
64. Mulvihill NT, Boccalatte M, Farah B, et al. Lesion location predicts clinical outcome in unprotected left main coronary artery stenting. Am J Cardiol 2002; 90 (abstract supplement): 14H.
65. Chieffo A, Orlic D, Airoldi F, et al. Early and mid-term results of
Cypher stents in unprptected left main coronary arteries. J Am
Coll Cardiol 2004; 43: 21A (abstract).
66. Lefevre T, Labrunie P, Silvestri M, et al. The French Registry of
unprotected left main coronary artery treatment. Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, Washington, USA, 2003. Oral
presentation.
67. Lemos PA, Serruys PW, van Domburg RT, et al. Unrestricted
utilization of sirolimus-eluting stents compared with conventional bare stent implantation in the „real world”: the Rapamycin-Eluting Stent Evaluated At Rotterdam Cardiology Hospital (RESEARCH) registry. Circulation 2004; 109: 190-5.
68. Park SJ, Hong MK, Lee CW, et al. Elective stenting of unprotected left main coronary artery stenosis: effect of debulking before stenting and intravascular ultrasound guidance. J Am Coll
Cardiol 2001; 38: 1054-60.
69. Marco J, Fajadet J. Unprotected left main stenting. Euro PCR
04. The Paris Course on Revascularization. Europa Edition,
France, 2004.
70. Roffi M, Mukherjee D, Chew D, et al. Lack of benefit from intravenous platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibition as
adjunctive treatment for percutaneous interventions of aortocoronary bypass grafts: a pooled analysis of five randomized
clinical trials. Circulation 2002; 106: 3063-7.
71. Suryapranata H, van’t Hof AW, Hoorntje JC. Randomized comparison of coronary stenting with balloon angioplasty in selected patients with acute myocardial infarction. Circulation
1998; 97: 2502-5.
72. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, et al. ACC/AHA guideline update for management of patients with unstable angina
and non-ST-elevation myocardial infarction: a report of the
American College of Cardiology/American Heart Association

S 537

Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients with Unstable Angina) 2002. www.acc.org.
73. O’Rourke RA, Hochman JS, Cohen MC, et al. New approaches
to diagnosis and management of unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. Arch Intern Med
2001; 161: 674-82.
74. Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al. The TIMI risk score
for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA 2000;
284: 835-42.
75. Cohen M, Demers C, Gurfinkel EP, et al. A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin for
unstable coronary artery disease. Efficacy and Safety of Subcutaneous Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary Events Study
Group. N Engl J Med 1997; 337: 447-52.
76. Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA, et al. Comparison
of early invasive and conservative strategies in patients with
unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein
IIb/IIIa inhibitor tirofiban. N Engl J Med 2001; 344: 1879-87.
77. Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction.
Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management
in Patients Limited by Unstable Signs and Symptoms (PRISM-PLUS) Study Investigators. N Engl J Med 1998; 338: 1488-97.
78. Anderson HV, Cannon CP, Stone PH, et al. One-year results of
the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) IIIB clinical
trial. A randomized comparison of tissue-type plasminogen
activator versus placebo and early invasive versus early conservative strategies in unstable angina and non-Q wave myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1995; 26: 1643-50.
79. Boden WE, O’Rourke RA, Crawford MH, et al. Outcomes in patients with acute non-Q-wave myocardial infarction randomly
assigned to an invasive as compared with a conservative management strategy. Veterans Affairs Non-Q-Wave Infarction
Strategies in Hospital (VANQWISH) Trial Investigators. N Engl
J Med 1998; 338: 1785-92.
80. Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre
study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in
Coronary artery disease Investigators. Lancet 1999; 354: 708-15.
81. Mccullough PA, Gibson CM, Dibattiste PM, et al. Timing of angiography and revascularization in acute coronary syndromes:
an analysis of the TACTICS-TIMI-18 trial. J Interv Cardiol 2004;
17: 81-6.
82. van’t Hof AW, de Vries ST, Dambrink JH, et al. A comparison of
two invasive strategies in patients with non-ST elevation acute
coronary syndromes: results of the Early or Late Intervention in
unStable Angina (ELISA) pilot study. 2b/3a upstream therapy
and acute coronary syndromes. Eur Heart J 2003; 24: 1401-5.
83. Neumann FJ, Kastrai A, Pogatsa-Murray G, et al. Evaluation of
prolonged antithrombotic pretreatment ('cooling-off' strategy)
before intervention in patients with unstable coronary syndromes: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 290: 1593-9.
84. Bertrand ME, Simoons ML, Fox KAA, et al. Management of
acute coronary syndromes: acute coronary syndromes without persistent ST segment elevation; recommendations of the
Task Force of the European Society of Cardiology. Eur Heart J
2000; 21: 1406-32.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

S 538

84a. Task Force Members: Silber S, Albertsson P, Avile's FF, et al.
Guidelines for percutaneous coronary interventions. The Task
Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European
Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: 804 - 847.
85. Serruys PW, de Jaegere P, Kimenei F, et al. A comparison of
balloon-expandable-stent implantation with balloon angioplasty in patients with coronary artery disease. Benestent Study
Group. N Engl J Med 1994; 331: 489-95.
86. Fischman DL, Leon MB, Baim DS, et al. A randomized comparison of coronary-stent placement and balloon angioplasty in the
treatment of coronary artery disease. Stent Restenosis Study
Investigators. N Engl J Med 1994 Aug 25; 331 (8): 496-501.
87. Serruys PW, van Hout B, Bonnier H, et al. Randomised comparison of implantation of heparin-coated stents with balloon angioplasty in selected patients with coronary artery disease (Benestent II). Lancet 1998; 352: 673-81.
88. Lincoff AM, Califf RM, Anderson KM, et al. Evidence for prevention of death and myocardial infarction with platelet
membrane glycoprotein IIb/IIIa receptor blockade by abciximab (c7E3 Fab) among patients with unstable angina undergoing percutaneous coronary revascularization. EPIC Investigators. Evaluation of 7E3 in Preventing Ischemic Complications. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 149-56.
89. Boersma E, Akkerhuis KM, Theroux P, et al. Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibition in non-ST-elevation acute coronary syndromes: early benefit during medical treatment
only, with additional protection during percutaneous coronary intervention. Circulation 1999; 100: 2045-8.
90. Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor blockade and low-dose
heparin during percutaneous coronary revascularization. The
EPILOG Investigators. N Engl J Med 1997; 336: 1689-96.
91. Randomised placebo-controlled and balloon-angioplasty-controlled trial to assess safety of coronary stenting with use
of platelet glycoprotein-IIb/IIIa blockade. The EPISTENT Investigators. Evaluation of Platelet IIb/IIIa Inhibitor for Stenting.
Lancet 1998; 352: 87-92.
92. ESPRIT Investigators. Enhanced Suppression of the Platelet
IIb/IIIa Receptor with Integrilin Therapy. Novel dosing regimen of eptifibatide in planned coronary stent implantation
(ESPRIT): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet
2000; 356: 2037-44.
93. Topol EJ, Moliterno DJ, Herrmann HC, et al. Comparison of two
platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, tirofiban and abciximab, for the prevention of ischemic events with percutaneous
coronary revascularization. N Engl J Med 2001; 344: 1888-94.
94. Roffi M, Chew DP, Mukherjee D, et al. Platelet glycoprotein
IIb/IIIa inhibitors reduce mortality in diabetic patients with
non-ST-segment-elevation acute coronary syndromes. Circulation 2001; 104: 2767-71.
95. Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Clopidogrel
in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment
elevation. N Engl J Med 2001; 345: 494-502.
96. Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, et al. Effects of pretreatment
with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy
in patients undergoing percutaneous coronary intervention:
the PCI-CURE study. Lancet 2001; 358: 527-33.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

97. Klein W, Buchwald A, Hillis SE, et al Comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated heparin acutely
and with placebo for 6 weeks in the management of unstable coronary artery disease. Fragmin in unstable coronary artery disease study (FRIC). Circulation 1997; 96: 61-8.
98. Comparison of two treatment durations (6 days and 14 days)
of a low molecular weight heparin with a 6-day treatment of
unfractionated heparin in the initial management of unstable
angina or non-Q wave myocardial infarction: FRAX. I. S. (FRAxiparine in Ischaemic Syndrome). Eur Heart J 1999; 20: 1553-62.
99. Collet JP, Montalescot G, Lison L, et al. Percutaneous coronary intervention after subcutaneous enoxaparin pretreatment
in patients with unstable angina pectoris. Circulation 2001;
103: 658-63.
100. Young JJ, Kereiakes DJ, Grines CL, et al. Low-molecular-weight
heparin therapy in percutaneous coronary intervention: the
NICE 1 and NICE 4 trials. National Investigators Collaborating
on Enoxaparin Investigators. J Invasive Cardiol 2000; 12
(suppl. E): E14-8.
101. Ferguson JJ. Combining low-molecular-weight heparin and glycoprotein IIb/IIIa antagonists for the treatment of acute coronary
syndromes: the NICE 3 story. National Investigators Collaborating
on Enoxaparin. J Invasive Cardiol 2000; 12 (suppl. E): E10-3.
102. Kereiakes DJ, Kleiman NS, Fry E, et al. Dalteparin in combination with abciximab during percutaneous coronary intervention. Am Heart J 2001; 141: 348-52.
103. Goodman SG, Fitchett D, Armstrong PW, et al. Randomized evaluation of the safety and efficacy of enoxaparin versus unfractionated heparin in high-risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes receiving the glycoprotein
IIb/IIIa inhibitor eptifibatide. Circulation 2003; 107: 238-44.
104. Serruys PW, Herrman JP, Simon R, et al. A comparison of hirudin with heparin in the prevention of restenosis after coronary angioplasty. Helvetica Investigators. N Engl J Med 1995;
333: 757-63.
105. Bittl JA, Strony J, Brinker JA, et al. Treatment with bivalirudin
(Hirulog) as compared with heparin during coronary angioplasty for unstable or postinfarction angina. Hirulog Angioplasty Study Investigators. N Engl J Med 1995; 333: 764-9.
106. Lincoff AM, Bittl JA, Harrington RA, et al. Bivalirudin and provisional glycoprotein IIb/IIIa blockade compared with heparin and planned glycoprotein IIb/IIIa blockade during percutaneous coronary intervention: REPLACE-2 randomized trial.
JAMA 2003; 289: 853-63.
107. Topol EJ. Evolution of improved antithrombotic and antiplatelet agents: genesis of the Comparison of Abciximab Complications with Hirulog [and back-Up Abciximab] Events Trial
(CACHET). Am J Cardiol 1998; 82 (8B): 63P-8P.
108. Klootwijk P, Lenderink T, Meij S, et al. Anticoagulant properties, clinical efficacy and safety of efegatran, a direct thrombin inhibitor, in patients with unstable angina. Eur Heart J
1999; 20: 1101-11.
109. DeWood MA, Spores J, Nostke R, et al. Prevalence of total coronary occlusion during the early hours of transmural myocardial infarction. N Engl J Med 1980; 303: 897-902.
110. Forrester JS, Shah PK. Lipid lowering versus revascularization:
an idea whose time (for testing) has come. Circulation 1997;
96: 1360-2.

Przezskórna angioplastyka wieñcowa w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

111. Berêsewicz A, Kurzelewski M. Przewlek³e odwracalne zaburzenia kurczliwoœci miêœnia sercowego u osób z chorob¹ wieñcow¹; hibernacja czy og³uszenie. Kardiol Pol 1999; 51, 80-9.
112. Antoniucci D, Valenti R, Moschi G, et al. Relation between
preintervention angiographic evidence of coronary collateral
circulation and clinical and angiographic outcomes after primary angioplasty or stenting for acute myocardial infarction.
Am J Cardiol 2002; 89: 121-5.
113. Kloner RA, Jennings RB. Consequences of brief ischemia:
stunning, preconditioning, and their clinical implications:
part 2. Circulation 2001; 104: 3158-67.
114. The effects of tissue plasminogen activator, streptokinase, or
both on coronary-artery patency, ventricular function, and
survival after acute myocardial infarction. The GUSTO Angiographic Investigators. N Engl J Med 1993; 329: 1615-22.
115. Rogers WJ, Canto JG, Lambrew CT, et al. Temporal trends in
the treatment of over 1.5 million patients with myocardial infarction in the US from 1990 through 1999: the National Registry of Myocardial Infarction 1, 2 and 3. J Am Coll Cardiol
2000; 36: 2056-63.
116. Poloñski L, G¹sior M, Gierlotka M, et al. Epidemiologia, leczenie
i rokowanie w ostrych zespo³ach wieñcowych na Œl¹sku. Wyniki etapu pilota¿owego ogólnopolskiego rejestru ostrych zespo³ów wiencowych – PL-ACS. Kardiol Pol 2005: 62: (supl. 1): 22-7.
117. Gibbons RJ, Holmes DR, Reeder GS, et al. Immediate angioplasty compared with the administration of a thrombolytic
agent followed by conservative treatment for myocardial infarction. The Mayo Coronary Care Unit and Catheterization
Laboratory Groups. N Engl J Med 1993; 328: 685-91.
118. Comparison of invasive and conservative strategies after treatment with intravenous tissue plasminogen activator in
acute myocardial infarction. Results of the thrombolysis in
myocardial infarction (TIMI) phase II trial. The TIMI Study
Group. N Engl J Med 1989; 320: 618-27.
119. Meyer J, Merx W, Dorr R, et al. Successful treatment of acute
myocardial infarction shock by combined percutaneous
transluminal coronary recanalization (PTCR) and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). Am Heart J
1982; 103: 132-4.
120. Hartzler GO, Rutherford BD, McConahay DR, et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty with and without
thrombolytic therapy for treatment of acute myocardial infarction. Am Heart J 1983; 106: 965-73.
121. Stone GW, Grines CL, Browne KF, et al. Predictors of in-hospital and 6-month outcome after acute myocardial infarction in
the reperfusion era: the Primary Angioplasty in Myocardial Infarction (PAMI) trail. J Am Coll Cardiol 1995; 25: 370-7.
122. Nunn CM, O‚Neill WW, Rothbaum D, et al. Long-term outcome after primary angioplasty: report from the primary angioplasty in myocardial infarction (PAMI-I) trial. J Am Coll Cardiol
1999; 33: 640-6.
123. Zijlstra F, de Boer MJ, Hoorntje JC, et al. A comparison of immediate coronary angioplasty with intravenous streptokinase in
acute myocardial infarction. N Engl J Med 1993; 328: 680-4.
124. Keeley EC, Boura JA, Grines CL, et al. Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial
infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361: 13-20.

S 539

125. Zijlstra F, Patel A, Jones M, et al. Clinical characteristics and
outcome of patients with early (<2 h), intermediate (2–4 h)
and late (>4 h) presentation treated by primary coronary angioplasty or thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. Eur Heart J 2002; 23: 550-7.
126. Zahn R, Schiele R, Schneider S, et al. Decreasing hospital mortality between 1994 and 1998 in patients with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty but not in patients treated with intravenous thrombolysis. Results from
the pooled data of the Maximal Individual Therapy in Acute
Myocardial Infarction (MITRA) Registry and the Myocardial Infarction Registry (MIR). J Am Coll Cardiol 2000; 36: 2064-71.
127. Magid DJ, Calonge BN, Rumsfeld JS, et al. Relation between
hospital primary angioplasty volume and mortality for patients with acute MI treated with primary angioplasty vs
thrombolytic therapy. JAMA 2000; 284: 3131-8.
128. Widimsky P, Groch L, Zelizko M, et al. Multicentre randomized trial comparing transport to primary angioplasty vs immediate thrombolysis vs combined strategy for patients with
acute myocardial infarction presenting to a community hospital without a catheterization laboratory. The PRAGUE study. Eur Heart J 2000; 21: 823-31.
129. Henning RA, et al. The Danish multicenter randomized trial
on thrombolytic therapy vs acute coronary angioplasty in
acute myocardial infarction – Danami-2. www. danami-2. dk.
130. Outcome of attempted rescue coronary angioplasty after failed thrombolysis for acute myocardial infarction. The CORAMI Study Group. Cohort of Rescue Angioplasty in Myocardial
Infarction. Am J Cardiol 1994; 74: 172-4.
131. Gibson CM, Cannon CP, Greene RM, et al. Rescue angioplasty
in the thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) 4 trial. Am
J Cardiol 1997; 80: 21-6.
132. Abbottsmith CW, Topol EJ, George BS, et al. Fate of patients
with acute myocardial infarction with patency of the infarctrelated vessel achieved with successful thrombolysis versus
rescue angioplasty. J Am Coll Cardiol 1990; 16: 770-8.
133. Immediate vs delayed catheterization and angioplasty following thrombolytic therapy for acute myocardial infarction. TIMI
II A results. The TIMI Research Group. JAMA 1988; 260: 2849-58.
134. Topol EJ, Califf RM, George BS, et al. A randomized trial of immediate versus delayed elective angioplasty after intravenous tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction. N Engl J Med 1987; 317: 581-8.
135. Califf RM, Topol EJ, Stack RS, et al. Evaluation of combination
thrombolytic therapy and timing of cardiac catheterization in
acute myocardial infarction. Results of thrombolysis and angioplasty in myocardial infarction-phase 5 randomized trial.
TAMI Study Group. Circulation 1991; 83: 1543-56.
136. Simoons ML, Arnold AE, Betriu A, et al. Thrombolysis with tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction: no
additional benefit from immediate percutaneous coronary
angioplasty. Lancet 1988; 1: 197-203.
137. Ellis SG, da Silva ER, Heyndrickx G, et al. Randomized comparison of rescue angioplasty with conservative management
of patients with early failure of thrombolysis for acute anterior myocardial infarction. Circulation 1994; 90: 2280-4.
138. Scheller B, Hennen B, Hammer B, et al. Beneficial effects of
immediate stenting after thrombolysis in acute myocardial
infarction. J Am Coll Cardiol 2003; 42: 634-41.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

S 540

139. Fernandez-Aviles F, Alonso JJ, Castro-Beiras A, et al. Routine
invasive strategy within 24 hours of thrombolysis versus
ischaemia-guided conservative approach for acute myocardial infarction with ST-segment elevation (GRACIA-1): a randomised controlled trial. Lancet 2004; 364: 1045-53.
140. Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, et al. Relationship of TIMI myocardial perfusion grade to mortality after administration of thrombolytic drugs. Circulation 2000; 101: 125-30.
141. van ’t Hof AW, Liem A, Suryapranata H, et al. Angiographic
assessment of myocardial reperfusion in patients treated
with primary angioplasty for acute myocardial infarction: myocardial blush grade. Zwolle Myocardial Infarction Study Group. Circulation 1998; 97: 2302-6.
142. De Lemos JA, Braunwald E. ST segment resolution as a tool
for assessing the efficacy of reperfusion therapy. J Am Coll
Cardiol 2001; 38: 1283-94.
143. Brodie BR, Stuckey TD, Hansen C, et al. Benefit of coronary
reperfusion before intervention on outcomes after primary
angioplasty for acute myocardial infarction. Am J Cardiol
2000; 85: 13-8.
144. Ross AM, Coyne KS, Reiner JS, et al. A randomized trial comparing primary angioplasty with a strategy of short-acting
thrombolysis and immediate planned rescue angioplasty in
acute myocardial infarction: the PACT trial. PACT investigators. Plasminogen-activator Angioplasty Compatibility Trial. J
Am Coll Cardiol 1999; 34: 1954-62.
145. Antman EM, Gibson CM, de Lemos JA, et al. Combination reperfusion therapy with abciximab and reduced dose reteplase: results from TIMI 14. The Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 14 Investigators. Eur Heart J 2000; 21: 1944-53.
146. Herrmann HC, Moliterno DJ, Ohman EM, et al. Facilitation of
early percutaneous coronary intervention after reteplase
with or without abciximab in acute myocardial infarction: results from the SPEED (GUSTO-4 Pilot) Trial. J Am Coll Cardiol
2000; 36: 1489-96.
147. Horie H, Takahashi M, Minai K, et al. Long-term beneficial effect of late reperfusion for acute anterior myocardial infarction with percutaneous transluminal coronary angioplasty.
Circulation 1998; 98: 2377-82.
148. SWIFT Trial Group: SWIFT trial of delayed elective intervention
vs conservative treatment after thrombolysis with anistreplase
in acute myocardial infarction. Br Med J 1991; 302: 555-60.
149. Madsen JK, Grande P, Saunamaki K, et al. Danish multicenter
randomized study of invasive versus conservative treatment
in patients with inducible ischemia after thrombolysis in acute myocardial infarction (DANAMI). DANish trial in Acute Myocardial Infarction. Circulation 1997; 96: 748-55.
150. Stone GW, Grines CL, Browne BR, et al. Implications of recurrent ischemia after reperfusion therapy in acute myocardial
infarction: a comparison of thrombolytic therapy and primary angioplasty. J Am Coll Cardiol 1995; 26: 66-72.
151. Bauters C, Delomez M, Van Belle E, et al. Angiographically documented late reocclusion after successful coronary angioplasty of an infarct-related lesion is a powerful predictor of
long-term mortality. Circulation 1999; 99: 2243-50.
152. Ellis SG, Topol EJ, Gallison L, et al. Predictors of success for coronary angioplasty performed for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1988; 12: 1407-15.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

153. Sigwart U, Puel J, Mirkovitch V, et al. Intravascular stents to
prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty. N Engl J Med 1987; 316: 701-6.
154. Wong SC, Franklin M, Teirstein PS, et al. Stenting in acute
myocardial infarction secondary to delayed vessel closure
following ballon angioplasty. J Invas Cardiol 1992; 4: 331.
155. Wong PH, Wong CM. Intracoronary stenting in acute myocardial infarction. Cathet Cardiovasc Diagn 1994; 33: 39-45.
156. Ahmad T, Webb JG, Carere RR, et al. Coronary stenting for
acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1995; 76: 77-80.
157. Walton AS, Oesterle SN, Yeung AC, et al. Coronary artery
stenting for acute closure complicating primary angioplasty
for acute myocardial infarction. Cathet Cardiovasc Diagn
1995; 34: 142-6.
158. Antoniucci D, Santoro GM, Bolognese L, et al. A clinical trial
comparing primary stenting of the infarct-related artery with
optimal primary angioplasty for acute myocardial infarction:
results from the Florence Randomized Elective Stenting in
Acute Coronary Occlusions (FRESCO) trial. J Am Coll Cardiol
1998; 31: 1234-9.
159. Suryapranata H, van’t Hof AW, Hoorntje JC, et al. Randomized comparison of coronary stenting with balloon angioplasty in selected patients with acute myocardial infarction. Circulation 1998; 97: 2502-5.
160. Saito S, Hosokawa G. Primary Palmaz-Schatz stent implantation for acute myocardial infarction: the final results of Japanese PASTA (Primary Angioplasty versus Stent Implantation
in Acute Myocardial Infarct in Japan) Trial [abstract]. Circulation 1997; 96: 1-595.
161. Stone GW, Brodie BR, Griffin JJ, et al. Prospective, multicenter
study of the safety and feasibility of primary stenting in acute
myocardial infarction: in-hospital and 30-day results of the PAMI stent pilot trial. Primary Angioplasty in Myocardial Infarction
Stent Pilot Trial Investigators. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 23-30.
162. Antoniucci D, Valenti R, Santoro GM, et al. Primary coronary
infarct artery stenting in acute myocardial infarction. Am J
Cardiol 1999; 84: 505-10.
163. Kastrati A, Pache J, Dirschinger J. Primary intracoronary stenting in acute myocardial infarction: long-term clinical and angiographic follow-up and risk factor analysis. Am Heart J
2000; 139: 208-16.
164. Katz S, Green SJ, Kaplan B, et al. Nonrandomized comparison
between stent deployment and percutaneous transluminal
coronary angioplasty in acute myocardial infarction. Am Heart J 2000; 139: 44-51.
165. Galli M, Zerboni S, Politi A, et al. Primary angioplasty in acute myocardial infarct with or without a stent implant: the
experience and results at 6 months in the first 200 patients.
G Ital Cardiol 1999; 29: 261-8.
166. Grines CL, Cox DA, Stone GW, et al. Stent PAMI: 12 month results and predictors of mortality (abstr.). J Am Coll Cardiol
2000; 35: 402A.
167. Grines CL, Cox DA, Garcia E, et al. Divergent effects of discretional vs mandated stenting on acute myocardial infarction
survival in women (abstr.). J Am Coll Cardiol 2000; 35: 56A.
168. Grines CL, Cox DA, Stone GW, et al. Coronary angioplasty
with or without stent implantation for acute myocardial infarction. Stent Primary Angioplasty in Myocardial Infarction
Study Group. N Engl J Med 1999; 341: 1949-56.

Przezskórna angioplastyka wieñcowa w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

169. Maillard L, Hamon M, Khalife K, et al. A comparison of systematic stenting and conventional balloon angioplasty during
primary percutaneous transluminal coronary angioplasty for
acute myocardial infarction. STENTIM-2 Investigators. J Am
Coll Cardiol 2000; 35: 1729-36.
170. Montalescot G. Abciximab before Direct angioplasty and stenting in Myocardial Infarction Regarding Acute and Long-term
follow-up (ADMIRAL). Presented at the 48th Scientific Session
of the American College of Cardiology. New Orlean, 1999.
171. Stone GW, Grines CL, Cox DA, et al. A prospective, multicenter international randomized trial comparing four reperfusion
strategies in acute myocardial infarction: principal report of
the Controlled Abciximab and Device Investigation to Lower
Late Angioplasty Complications (CADILLAC) Trial. J Am Coll
Cardiol 2001; 37: 1A-648A.
172. Loubeyre C, Morice MC, Lefevre T, et al. A randomized comparison of direct stenting with conventional stent implantation in selected patients with acute myocardial infarction.
J Am Coll Cardiol 2002; 39: 15-21.
173. G¹sior M, Wilczek K, Gierlotka M, et al. Safety and Effectiveness of Direct Stenting for Acute Myocardial Infarction. Preliminary In-hospital Results of DIRAMI Trial. J Am Coll 2002; 39,
9 (suppl. B): 29B (Abstract).
174. The effects of tissue plasminogen activator, streptokinase, or
both on coronary-artery patency, ventricular function, and
survival after acute myocardial infarction. The GUSTO Angiographic Investigators. Engl J Med 1993; 329: 1615-22.
175. Goldberg RJ, Gore JM, Alpert JS, et al. Cardiogenic shock after
acute myocardial infarction. Incidence and mortality from
a community-wide perspective, 1975 to 1988. N Engl J Med
1991; 325: 1117-22.
176. Frid DJ, Young S, Woodlief LH, et al. Undercompensation: the role of the non-infarct related zone in the pathogenesis of cardiogenic shock. Circulation 1990; 82 (suppl. III): III-430 (abstract).
177. Lee L. Erbel R, Brown TM et al. Multicenter registry of angioplasty therapy of cardiogenic shock: initial and long-term survival. J Am Coll Cardiol 1991; 17: 599-603.
178. Webb JG, Sanborn TA, Sleeper LA et al. Percutaneous coronary intervention for cardiogenic shock in the SHOCK Trial Registry. Am Heart J 2001; 141: 964-70.
179. Hochman JS, Boland J, Sleeper LA, et al. Current spectrum of
cardiogenic shock and effect of early revascularization on
mortality. Results of an International Registry. SHOCK Registry Investigators. Circulation 1995; 91: 873-81.
180. Urban P, Stauffer JC, Bleed D, et al. A randomized evaluation
of early revascularization to treat shock complicating acute
myocardial infarction. The (Swiss) Multicenter Trial of Angioplasty for Shock- (S) MASH. Eur Heart J 1999; 20: 1030-8.
181. Hochman JS, Sleeper LA, White HD, et al. One-year survival
following early revascularization for cardiogenic shock. JAMA
2001; 285: 190-2.
182. Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, et al. Early revascularization in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. SHOCK Investigators. Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock. N Engl
J Med 1999; 341: 625-34.
183. ACC/AHA guidelines for the management of patients with
ST-elevation myocardial infarction. 2004; available at:
www.acc.org, www.americanheart.org.

S 541

184. de Feyter PJ, van den Brand M, Laarman GJ, et al. Acute coronary artery occlusion during and after percutaneous transluminal coronary angioplasty. Frequency, prediction, clinical course,
management, and follow-up. Circulation 1991; 83: 927-36.
185. Fischell TA, Derby G, Tse TM, et al. Coronary artery vasoconstriction routinely occurs after percutaneous transluminal coronary angioplasty. A quantitative arteriographic analysis.
Circulation 1988; 78: 1323-34.
186. Lincoff AM, Popma JJ, Ellis SG, et al. Abrupt vessel closure
complicating coronary angioplasty: clinical, angiographic and
therapeutic profile. J Am Coll Cardiol 1992; 19: 926-35.
187. Kuntz RE, Piana R, Pomerantz RM, et al. Changing incidence
and management of abrupt closure following coronary intervention in the new device era. Cathet Cardiovasc Diagn
1992; 27: 183-90.
188. Popma JJ, Topol EJ. Factors influencing restenosis after coronary angioplasty. Am J Med 1990; 88 (1N): 16N-24N.
189. Ellis SG, Muller DW. Arterial injury and the enigma of coronary restenosis. J Am Coll Cardiol 1992; 19: 275-7.
190. Serruys PW, Foley DP, de Feyter PJ. Restenosis after coronary
angioplasty: a proposal of new comparative approaches based on quantitative angiography. Fifth complex coronary angioplasty course. Groupe Europa/Unite de Cardiologie Interventionnelle. Toulouse France, 1994.
191. Glazier JJ, Varricchione TR, Ryan TJ, et al. Outcome in patients
with recurrent restenosis after percutaneous transluminal
balloon angioplasty. Br Heart J 1989; 61: 485-8.
192. Erbel R, Haude M., Hopp HW, et al. Restenosis Stent (REST) Study: randomized trial comparing stenting and balloon angioplasty for treatment of restenosis after balloon angioplasty (abstr.). J Am Coll Cardiol 1996; 2 (suppl. A): 139A.
193. Teirstein PS, Massullo V, Jani S, et al. Catheter-based radiotherapy to inhibit restenosis after coronary stenting. N Engl J
Med 1997; 336: 1697-703.
194. Waksman R, Raizner AE, Yeung AC, et al. Use of localised intracoronary beta radiation in treatment of in-stent restenosis: the
INHIBIT randomised controlled trial. Lancet 2002; 359: 551-7.
195. Sousa JE, Costa MA, Abizaid A, et al. Sirolimus-eluting stent
for the treatment of in-stent restenosis: a quantitative coronary angiography and three-dimensional intravascular ultrasound study. Circulation 2003; 107: 24-7.
196. Radke PW, Kobella S, Kaiser A, et al. Treatment of in-stent
restenosis using a paclitaxel-eluting stent: acute results
and long-term follow-up of a matched-pair comparison
with intracoronary beta-radiation therapy. Eur Heart J
2004; 25: 920-5.
197. Bertrand ME, Rupprecht HJ, Urban P, et al. Double-blind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in
combination with aspirin after coronary stenting: the clopidogrel aspirin stent international cooperative study (CLASSICS). Circulation 2000; 102: 624-9.
198. Mehta S, Yusuf S, Peters RJ, et al. Effects of pretreatment
with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in
patients undergoing percutaneous coronary intervention:
the PCI-CURE study. Lancet 2001; 358: 527-33.
199. Kastrati A, Mehilli J, Schuhlen H, et al. A clinical trial of abciximab in elective percutaneous coronary intervention after pretreatment with clopidogrel. N Engl J Med 2004; 350: 232-8.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

S 542

200. Lincoff AM, Bittl JA, Harrington RA, et al. Bivalirudin and provisional glycoprotein IIb/IIIa blockade compared with heparin and planned glycoprotein IIb/IIIa blockade during percutaneous coronary intervention: REPLACE-2 randomized trial.
JAMA 2003; 289: 853-63.
201. Use of a monoclonal antibody directed against the platelet
glycoprotein IIb/IIIa receptor in high-risk coronary angioplasty. The EPIC Investigation. N Engl J Med 1994; 330: 956-61.
202. Effects of platelet glycoprotein IIb/IIIa blockade with tirofiban on adverse cardiac events in patients with unstable angina or acute myocardial infarction undergoing coronary angioplasty. The RESTORE Investigators. Randomized Efficacy
Study of Tirofiban for Outcomes and REstenosis. Circulation
1997; 96: 1445-53.
203. O’ Shea JC, Hafley GE, Greenberg S, et al. Platelet glycoprotein IIb/IIIa integrin blockade with eptifibatide in coronary
stent intervention: the ESPRIT trial: a randomized controlled
trial. JAMA 2001; 285: 2468-73.
204. Vale PR, Losordo DW, Milliken CE, et al. Randomized, single-blind, placebo-controlled pilot study of catheter-based myocardial gene transfer for therapeutic angiogenesis using
left ventricular electromechanical mapping in patients with
chronic myocardial ischemia. Circulation 2001; 103: 2138-43.
205. Hendel RC, Henry TD, Rocha-Singh K, et al. Effect of intracoronary recombinant human vascular endothelial growth factor on myocardial perfusion: evidence for a dose-dependent
effect. Circulation 2000; 101: 118-21.
206. Grines CL, Watkins MW, Helmer G, et al. Angiogenic Gene
Therapy (AGENT) trial in patients with stable angina pectoris. Circulation 2002; 105: 1291-7.
207. Losordo DW, Vale PR, Hendel RC, et al. Phase 1/2 placebo-controlled, double-blind, dose-escalating trial of myocardial
vascular endothelial growth factor 2 gene transfer by catheter delivery in patients with chronic myocardial ischemia.
Circulation 2002; 105: 2012-8.
208. Schachinger V, Assmus B, Britten MB, et al. Transplantation
of progenitor cells and regeneration enhancement in acute
myocardial infarction: final one-year results of the TOPCARE-AMI Trial. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 1690-9.
209. Wollert KC, Meyer GP, Lotz J, et al. Intracoronary autologous
bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: the
BOOST randomised controlled clinical trial. Lancet 2004;
364: 141-8.
210. Kang HJ, Kim HS, Zhang SY, et al. Effects of intracoronary infusion of peripheral blood stem-cells mobilised with granulocyte-colony stimulating factor on left ventricular systolic
function and restenosis after coronary stenting in myocardial
infarction: the MAGIC cell randomised clinical trial. Lancet
2004; 363: 751-6.

Kardiologia Polska 2005; 63: 5 (supl. 3)

Adam Witkowski, Lech Poloñski

