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Bevezetés 

 

Magyarországon a legtöbb haláleset cardivasculáris 

betegség következménye. Ezen belül a heveny koszorúér 

betegség különböző formái, szívinfarctus, instabil angina, 

valamint ezek szövődményei okozzák a betegek halálát. 

Nagymértékben érintett a munkaképes, családfenntartó, 

fiatalabb korosztály is.  

Ausztriában a hazai adatokhoz viszonyítva kevesebb, 

mint a fele, Csehországban kb. kétharmada az ischaemias 

szívbetegség okozta, 100 000 lakosra számított coronaria 

eredetű haláleset az azonos korcsoportokban. 

Az ischaemias szívbetegség, és ezen belül az akut 

myocardialis infarctus kezelése az elmúlt 40 évben sokat 

fejlődött. 

 A hetvenes évek végétől megindult reperfúziós 

eljárásokkal a túlélés számottevően javult. A kezdetben 

alkalmazott  

szisztémás thrombolysis 80-as – 90-es évekbeli sikerét 

követően egyre nagyobb szerep jutott a primer percutan 

coronaria intervenciónak. A századforduló utáni évekre 

eldőlt, hogy a legjobb életkilátás ST elevációs 

myocardialis infarctus esetében primer PCI segítségével 

biztosítható.  

Ugyanakkor számos tényező befolyásolja az eljárás 

sikerét. A  thrombolysist a primer PCI-vel összehasonlító 

korai vizsgálatok nem minden esetben bizonyították a 

katéteres revascularisatio előnyét. Ennek részben 
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technikai (lényegesen „fejletlenebb” intervenciós 

eszköztár), részben szervezési okai voltak. Számos, a 

betegek prognózisát alapvetően meghatározó tényező 

szerepe igazolódott: az egy centrumban ellátott betegek 

száma, az egy intervenciós által időegység alatt ellátott 

betegek száma, a PCI centrum hozzáférhetősége, éjjel-

nappali ellátás biztositott volta. Irodalmi adatok alapján a 

munkaidőn kívül primer PCI-vel ellátott STEMI-s 

betegek prognózisa a világ fejlett részén is rosszabb.  Az 

intervencióra jutás során bekövetkező késlekedés is 

szignifikáns mértékben rontja a betegek életkilátását. 

Fontos tényező a primer PCI ellátás szervezett volta. 

Nagy területet felölelő, nagy lélekszámú régiót átfogó, 

szervezett primer PCI ellátásról, annak előnyeiről és 

hátrányairól kevés az adat. Egységes, minden beteg 

számára éjjel-nappal elérhető jól szervezett „PPCI 

szolgáltatás” még a nagy nyugat-európai városok 

többségében sem működik. Sok helyen most 

szerveződnek egységes, centralizált intervenciós ügyeleti 

hálózatok.  

Hazánkban az első primer PCI-t Dr. Szatmári László 

végezte 1997-ben. Az ST elevációs myocardialis 

infarctus primer PCI-vel történő szervezett ellátása 1999-

ben, Zalaegerszegen kezdődött.  

A jelen elemzésben szereplő katéteres infarctus ellátás 

2003. január 1-től Budapest, majd 2006-tól kibővítve a 

teljes Közép-Magyarországi régió ellátásával indult meg. 

A „Budapest-modell”-ként ismertté vált ügyeleti rendszer 
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mérföldkő a hazai infarctus ellátásban. Segítségével a 

Közép-Magyarországi régió közel három millió lakosa 

számára éjjel-nappal elérhetővé vált a primer PCI. 

Remélhető, hogy ez elősegíti az egyébként igen rossz 

hazai cardiovascularis mutatók javulását. 

Ugyanakkor, az irodalmi áttekintés során is kitűnik, hogy 

ez a korszerű (egyúttal költséges) kezelés, önmagában 

nem feltétlenül jelenti a népesség morbiditási-mortalitási 

adatainak kedvező alakulását. Mindez ideig nincs olyan 

pontos, hosszú távú hazai adat, melynek alapján 

értékelhető lenne ennek az ellátó rendszernek a 

hatékonysága. Az ellátás sikerességét befolyásolják a 

korábban felsorolt tényezők, és függ az adott ország 

komplex egészségügyi ellátó rendszerétől. A nemzetközi 

vizsgálatok eredményei nem adaptálhatók egy az egyben 

egy ország vagy országrész ellátására, anélkül, hogy 

ismernénk ezen ellátás helyi eredményeit. 

 

II. Célkitűzések 

 

 

A „Budapest-modell” keretében a SE Kardiológiai 

Központban 2003. január 1 és 2005. december 31 között 

ellátott 1890 consecutiv ST elevációs myocardialis 

infarctusos (STEMI-s) beteg adatainak feldogozásával 

bizonyítani a szervezett infarctus ellátás hatékonyságát, 

adatokat szolgáltatva az esetleges országos infarctus 
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ellátás szervezéséhez, finanszírozásához, és nem utolsó 

sorban orvosi pesszimista tévhitek eloszlatásához. 

 

 

Konkrét célkitűzések: 

 

1. Eltűnik-e a különbség a munkaidőben és a 

munkaidőn kívül ellátott betegek prognózisa 

tekintetében.  

 

2. Befolyásolja-e a betegek sorsát az első ellátás; külön 

vizsgáltuk az első ellátó személyét (mentőszolgálat 

ill. egyéb egészségügyi ellátó), valamint az 

intervenciós centrumba juttatás módját (direkt versus 

szekunder transzport). 

 

3. A legsúlyosabb betegek - cardiogen shockos, 

reanimált betegek – prognózisának meghatározása. 

Közvetlen mortalitási adatokon túl milyen hosszú 

távú túlélés várható ezekben a súlyos 

betegcsoportokban. 

 

4. A nagyobb comorbiditás, rosszabb általános állapot 

miatt külön vizsgáltuk az idős (75 év feletti), és a 

nagyon idős (80 év feletti) betegcsoportokat. 
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5. Az irodalmi adatok alapján a női nem negatív 

predictív hatása megmarad-e a szervezett PCI ellátás 

során.  

 

6. Speciális „thrombogenitású” alcsoportok elemzése:  

a. Rescue PCI-ben részesült betegek 

életkilátásainak elemzése 

b. Stent thrombosis okozta ST elevációs 

myocardialis infarctust követő újabb késői 

cardiovascularis események gyakoriságának 

elemzése 

 

7. Biztonságos-e a szövődménymentes, sikeres PCI-ben 

részesült akut infarctusos betegek korai, harmadik 

napon történő elbocsátása? 

  

8. Mellkasi fájdalom, acut segmentalis ST eleváció és 

negativ coronarographia esetén van-e további 

differenciál diagnosztikai haszna a szív MR 

vizsgálatnak  

 

 

III. Módszerek 

 

2003.január 1 és 2005. december 31 között a Közép-

magyarországi szervezett primer PCI ügyelet keretében 

felvett és PCI-vel kezelt, 1890, consecutiv STEMI-s 

beteg adatait prospectiv módon elemeztük. Rögzítettük a 
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betegek legfontosabb demográfiai és anamnesticus 

adatait, a főbb vizsgálati eredményeket, eseményeket, 

beavatkozásokat, gyógyszeres, és nem gyógyszeres 

kezeléseket, szövődményeket, a felvétel és távozás 

időpontját. Az adatok rögzitése, és az elemzés egy része 

Microsoft Windows Excel táblázatkezelő segítségével 

történt (Microsoft Windows Excel 97-2003). Az adatok 

folyamatos prospektív gyűjtése és rendezése 

következtében az 1890 beteghez egyenként legkevesebb 

58 alap és származtatott, összesen több mint 90 ezer 

paraméter tartozik. Az utánkövetés az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisának és a 

Semmelweis Egyetem számítógépes rendszerének 

segítségével, kérdéses, és hiányos adatok esetében 

személyesen, telefonon történt. Az OEP-től a TAJ 

számok alapján kaptunk a vizsgált „kemény végpontok”-

ra vonatkozó adatokat. A fenti három módszer 

segítségével az utánkövetés 100%-os volt. 

A klinikailag legfontosabb, az OEP által kiadható, 

személyiségi jogokat nem sértő adatokat dolgoztuk fel. 

Az utánkövetés során az alábbi fontos adatok 

lekérdezésére nyílt lehetőség: 

 halálozás 

 újabb infarctus 

 újabb percutan coronaria intervenció 

 aorto-coronarias bypass műtét 

 stroke 
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 a fentiekből képzett „Major Adverse Cardiac 

Event” /MACE/: halálozás+újabb infarctus+újabb 

PCI 

A statisztikai számításokat SPSS 15.0-ás programcsomag 

felhasználásával végeztük. 

 

 

IV. Eredmények 

 

2003. január 1 és 2005. december 31 között 1890 beteg 

került felvételre. A betegek 37%-a volt nő. Közel 18 %-a 

felvételekor súlyos állapotban volt 

(szívelégtelenség/kardiogen shock/malignus 

ritmuszavar/reanimatio), vagyis közel minden 5. beteg 

azonnal intenzív ellátásra is szorult. A betegek nagyobb 

része (64,5%) ügyeleti időben érkezett. Az adatok 

részletes elemzésével az alábbi eredményeket kaptuk: 

 

1. A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjában 

ellátásban részesült betegek (n=1890) rövid és hosszú 

távú túlélése eléri vagy meghaladja a hazainál sokkal 

fejlettebb egészségügyi ellátó rendszerrel bíró 

országok hasonló adatait (30 napos halálozás: 8,7%, 

egy éves halálozás: 14,9%) A munkaidőn kívül 

felvételre került betegek életkilátása, illetve az újabb 

cardiovascularis események gyakorisága az infarctust 

követő időben hosszútávon is hasonló mértékű lesz, 

mint a nem ügyeleti időben felvett betegeké 

7 
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(munkaidőben/munkaidőn kívül: 30 napos halálozás: 

8,6% vs. 8,8%, egy éves halálozás: 15,3% vs. 14,7%, 

egy éves MACE: 11,2% vs. 11,3%  p=0,94). 

 

2. Amennyiben a mentőszolgálat az első ellátó 

(656/1890 34,7%), úgy a betegek 30 napos és egy 

éves halálozása is lényegesen jobb (7,3% vs. 9,5% 

p=0,123 ill. 12,7% vs. 16,1% p=0,042). Az 

egyenesen PCI centrumba kerülő betegek  

(n=838/1890) életkilátása significansan jobbnak 

bizonyult (egy éves halálozás: 12,6% vs. 16,7% 

p=0,028).  

 

3. A cardiogen shockos (n= 90/1890 - 4,8%) illetve a 

cardiopulmonalis resustitatioban (n= 84/1890 – 4,4%) 

részesült betegek érthetően magas korai halálozását 

követően a megfelelő ellátás eredményeképp a 

további additív mortalitás nem vagy alig haladja meg 

a nem reanimált, illetve nem kardiogen shockos 

betegekét: egy éves additív halálozás: cardiogen 

shockos betegek: 11%, reanimált betegek: 8,3 %. 

 

4. Az idős betegek jelentős részét teszik ki az össz-

infarctusos populációnak (80 éves kor feletti betegek: 

n= 217/1890 – 11,5%). A magasabb mortalitás 

ellenére a fenti, megfelelően szervezett ellátással még 

a nagyon idős, 80 év feletti betegek esetében is 
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relatíve jó hosszú távú életkilátás biztosítható: egy 

éves túlélés: 128/217 = 59%. 

 

5. A női infarctusos betegek hosszabb időablakkal 

(5,8±5,6 óra vs. 5,3±4,7 óra), nagyobb részt más, nem 

intervenciós centrum érintésével (59,8% vs. 53,3%), 

súlyosabb állapotban kerülnek acut intervencióra 

(cardiogen shock: n=39/692 – 5,6% vs. n=51/1198 – 

4,3%). Egy éves mortalitás: 138/692 – 19,9% vs. 

144/1198 – 12,0% - p=0,24 – életkorra korrigálva. Az 

infarcust követő egy évben alacsonyabb az újabb 

percutan coronaria intervenció gyakorisága 51/692 – 

7,4% vs. 138/1198 – 11,5% p =0,014), mely a 

gondozás esetleges hiányosságaira hívhatja fel a 

figyelmet. 

 

6. A sikertelen thrombolysist követően végzett rescue 

PCI-re kerülő betegek (n= 31) fiatalabbak (átl. 

életkor: 59,5±11,7 vs. 63,8±13,5 p=0,078), súlyosabb 

állapotban vannak (cardiogen shock: 3/31 – 9,7% vs. 

87/1859 – 4,7% - p=0,19). A hosszú távú 

életkilátásuk ugyanakkor nem rosszabb a nem rescue 

PCI-ben részesült betegekhez képest: egy éves 

halálozás: 3/30 – 9,7% vs. 279/1859 – 15% -p=0,61.  

A 47 stent-thrombosis okozta ST elevációs 

myocardialis infarctus miatt coronaria intervencióban 

részesült beteg (n=47/1890) hosszú távú prognózisa 
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is rosszabb, mint a „de novo” STEMI-s betegeké: egy 

éves „MACE”: 55,3% vs. 31,2%.- p<0.001.   

 

7. A szövődménymentes, sikeres PCI-ben részesült, 

korán elbocsátott betegek - a korai elbocsátás 

biztonságosságát jelző - 30 napos additiv mortalitása 

igen alacson: 1/568 – 0,2% vs. 14/1242 – 1,1%. 

 

8. Elemzésre került 14, heveny mellkasi fájdalommal, az 

EKG-n segmentalis ST elevációval, akut STEMI 

gyanújával felvételre került beteg. A coronarographia 

mind a 14 esetben negatív volt, ezt követően szív MR 

vizsgálat történt. Az előzetes diagnózis felállítását 

nehezítette, hogy ezen 12 betegnél a peri-

myocarditisnél megszokottól eltérően az EKG-n 

lokális (nem minden elvezetést érintő) ST eleváció 

volt látható. A betegek átlagos életkora 31,2±13,1 év 

volt. Acut myocardialis infarctus esetében MR 

vizsgálattal segmentalis oedema és sub/transmuralis 

necrosis, míg myocarditis esetében diffúz/nodularis 

localisatiojú oedema és necrosis látható. Az MR 

vizsgálat hypokinesist 8 betegnél, oedemat 11 

betegnél, késői kontrasztanyag halmozást 12 betegnél 

igazolt. Az eltérések lokalis/diffuz volta alapján 10 

betegnél peri-myocarditis, 2 betegnél infarctus 

igazolódott. 2 betegnél egyik betegséget sem lehetett 

bizonyítani. 
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V.  Következtetések 

A doktori munka során az alábbi új megállapítások 

születtek: 

 

Jól szervezett, teljes intervenciós és intenzív ellátást 

biztosító, bent lévő „team” esetén megszűnik az 

irodalomból ismert, éjszaka illetve hétvégén felvett 

betegek hátrányos helyzete. 

Igazoltuk, hogy a prognózist meghatározó jelentősége 

van az első ellátásnak, illetve a PCI centrumba szállítás 

módjának. 

A nagyon idős, 80 év feletti betegeknél is relatíve jó 

hosszú távú túlélés biztosítható sikeres percutan 

coronaria intervencióval. 

 

A nők irodalomból ismert hátrányos helyzete a fenti 

komplex ellátással megszüntethető volt. 

 

Az adatok részletes elemzésével megállapítható, hogy a 

rescue PCI-re küldött betegek a küldő intézetben jelentős 

szelekción esnek át – a legsúlyosabb, idős betegek nem, 

vagy alig kerülnek intervenciós centrumba sikertelen 

thrombolysist követően. 

 

A stent-thrombosis okozta ST elevációs myocardialis 

infarctus miatt coronaria intervencióban részesült betegek 
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(n=47/1890) a hosszabb kórházi kezelés, kiemelt 

gondozás, ill. erélyesebb antithromboticus kezelés 

ellenére fokozott rizikóval rendelkeznek az elkövetkező 

egy évben bekövetkező újabb cardiovascularis esemény 

gyakoriságát tekintve 

 

A sikeres percutan coronaria intervención átesett, 

szövődménymentes myocardialis infarctusos betegek 

biztonsággal hazabocsáthatók a 3. napon. 

 

Nagyszámú acut infarctusos beteget ellátó intervenciós 

centrumban a coronaria occlusio kizárása után az acut 

betegség etiológiájának tisztázásában egyre nagyobb 

szerep jut a legkorszerűbb diagnosztikus eljárásnak 

számłtó szív MR-nek, segítségével biztonsággal 

elkülöníthető a  szívinfarctusos beteg a peri-

myocarditises betegektől. Ezen új eljáró módszernek 

rendkívül nagy jelentősége van a betegek további sorsát 

és kezelését illetően. 
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