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1. Преамбула 

Препораките ги сумираат и проценуваат достапните докази 

со цел да им помогнат на здравствените професионалци 

во одредувањето на најдобрите стратегии за третман на 

индивидуални пациенти со дадена состојба. Препораките 

треба да го олеснат донесувањето на одлуки на 

здравствените професионалци во нивната дневна пракса. 

Но, крајната одлука за индивидуалниот пациент мора да 

биде направена од одговорниот здравствен 

професионалец во консултација со пациентот и/или 

неговиот старател ако е тоа потребно.  

Голем број на препораки произлегоа во последните 

години од Европското Здружение закардиологија (ЕЗК), 

како и од други општества и организации. Поради 

нивното влијание во клиничката пракса, критериумите за  

     

квалитет на развој на препораките беа определени на 

тој начин да бидат транспарентни за корисникот. 

ЕЗК Препораките го презентираат официјалниот став 

на ЕЗК за дадена тема и тие се ажурираат редовно.  

Членовите на работната група се селектираат од ЕЗК, 

вклучувајќи и преставници од релевантните суб-

специјалистички  групи, со цел да претставуваат 

професионалци инволвирани во медицинската нега на 

пациентите со ваква патологија. Селектирани експерти 

во полето, превземаат сеопфатна ревизија на 

публикуваните докази за третман на дадена состојба 

според правилата на ЕЗК комитетот за практикувачки 

препораки. Се изведува критичка проценка на 

дијагностичките и терапевтските процедури, 

вклучувајќи и проценка на односот помеѓу ризикот и 

бенефитот, нивото на доказ и силата на препораките. 

Опциите за третман се проценети и оценети според 

предходно дефинирани скалила на третман, 

наведени во Табели 1 и 2. Експертите од панелите за 

ревизија и пишување обезбедуваат формулари за 

конфликти за интерес за потенцијални врски кои би се 

сватиле како извор на конфликт на интереси. За било 

какви промени во декларациите за конфликт на 

интереси кои се случуваат за време на периодот на 

пишување се известува ЕЗК.  Работната група добива 

финансиска поддршка само од ЕЗК без учество на 

фармацевската индустрија. Комитетот исто така е 

одговорен за процесот на рекламирање на 

препораките. ЕЗК препораките се подложени на 

екстензивен процес на ревизија и од надворешни 

Експерти. По соодветните ревизии Препораките се 

Одобруваат од КПГ за публикација во European Heart 

Journal (Европското Кардиолошко Списание). 

Препораките се развиваат со внимателно вклучување 

на научните и медицинските знаење достапни за време 

на нивното објавување. 

 
 

Табела 1: Класи на препораки 

Класи на 

препораки 
                   Дефиниција Изразување кое треба 

да се користи 

Класа I Доказ и/или општ договор дека има  

бенефит од даден третман или процедура, 

дека тој е корисен, ефективен. 

Се препорачува/ 

е индицирано.  

Класа II Конфликтни докази и/или разлики во 

мислења  за користа/ефикасноста на даден 

 третман или процедура.  

 

Класа IIa Доказите/мислењата се во прилог на 

ефикасност/корист. 

Треба да се земе во 
предвид 

Класа IIb Корист/ефикасност се послабо 

етаблирани од докази/мислења. 

Може да се земе во 
предвид 

Класа III Доказите или општиот договор е  дека 

дадениот третман или процедура не се 

корисни/ефективни, а во некои случаи се 

штетни. 

Не се препорачува 



 

 

. 
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Табела 2: Нивоа на доказ 

Ниво на 

доказ A 

Податоци кои потекнуваат од 

повеќе рандомизирани 

клинички студии или мета-

анализи. 

Ниво на 

доказ B 

Податоци кои потекнуваат од една 
рандомизирана клиничка студија 
или големи не-рандомизирани 
студии. 

Ниво а 

доказ C 

Консензус на мислења на 

експерти и/или мали студии, 

ретроспективни студии, 

регистри.  
Задачата за развивање на ЕЗК препораките вклучува и 

креирање на едукативни орудија и имплементациони програми 

вклучувајќи кондензирани џебни препораки, резимирани 

слајдови од препораките, буклети со важни пораки, картички со 

сумирани препораки за неспецијалисти и електронски верзии за 

дигитални апликации. Овие верзии се поврзани, и ако има 

потреба секогаш треба да се осврнете на целосната текстуална 

верзија, која е достапна на ЕЗК интернет сајотот. Националните 

здруженија на ЕЗК се охрабруваат да ги преведат препораките, 

и да охрабрат нивна имплементација. Програмите за 

имплементација се потребни бидејќи се покажа дека примената 

на клиничките препораки може поволно да влијае на исходите 

од болестите. Регистри и анкети се потребни за да се потврди 

дали во дневната пракса лекарите се придржуваат кон 

препораките, такашто тие го комплетираат кругот помеѓу 

клиничкото испитување, пишувањето на препораки, нивна 

дисеминација и имплементација во клиничката пракса. 

Здравствените професионалци се охрабруваат во целост да ги 

земат во предвид Препораките на ЕЗК кога донесуваат клинички 

одлуки, како и при одредување и имплементација на 

превентивни, дијагностички или терапевтски медицински 

стратегии. 

Во секој случај, Европските препораки за третман не ја 

намалуваат индивидуалната одговорност на здравствените 

професионалци во донесувањето на исправни одлуки за 

здравјето на пациентот, во консултација со самиот пациент или 

кога е потребно, со лицата кои се грижат за пациентот. 

Истовремено одговорноста при проверка на правилата и 

регулативите во однос на лекови и други уреди кои му се 

препишуваат на пациентот, одговорноста ја има здравствениот 

работник.  

2. Вовед 
Ажурирањето во третманот на пациенти со Акутен миокарден    

инфаркт со СТ-сегмент елевација (СТЕМИ) треба да се базира 

на јасни докази, кои потекнуваат од  добро  изведени клнички 

студии, или од мотивирани експертски мислења кога е тоа  

потребно. Мора да се признае дека дури и кога има изведени 

добри клинички студии, резултатите се отворени за 

интерпретација, и третманот мора да се адаптира  со цел да 

бидат земени во предвид клиничките услови и ресурси. 

Работната група се потруди овие препораки да бидат во иста 

линија со останатите ЕЗК препораки и консензус документи, 

вклучувајќи ги и истовремено публикуваните препораки за 

двојна антиагрегациона терапија (ДАПТ), со цел да се одржи  

конзистентноста во препораките.        

Нивоата на доказ и сила на препораките за одредени опции за  

третман се оценувани според пред-дефинирани скалила како 

што е прикажано во Табелите 1 и 2. И покрај тоа што 

препораките со нивоа на докази се базираат на експертски 

мислења, оваа работна група реши да додаде референци кои ќе  

 

 

го водат читателот за податоците кои биле земени во предвид 

за донесување на одлуки во одредени случаи. 

2.1. Дефиниција на Акутен Миокарден 

Инфаркт 
Терминот акутен миокарден инфаркт (АМИ) треба да се 

употребува кога има докази за миокардна повреда (дефинирана 

како покачување на вредностите на срцевиот тропонин најмалку 

една вредност над 99-тиот перцентил од горната референтна 

граница), со некроза настаната во клинички услови конзистентни 

со миокардна исхемија.8  

Во цел на спроведување итни стратегии на третман, како што е 

реперфузиона терапија, вообичаена пракса е да се дефинираат 

пациентите со перзистентна градна болка и други симптоми  кои 

сугерираат исхемија, со СТ-сегмент елевација во најмалку 2 

консекутнивни одводи конзистентни за СТЕМИ.  За споредба, 

пациентите без СТ-сегмент елевација при презентација се 

дефинирани  како миокарден инфаркт без СТ-сегмент елевација 

(НСТЕМИ) и за нив се дефинирани посебни препораки за 

третман.2 Некои пациенти со ИМ развиваат Q бран (Q бран ИМ), 

но во многу случаи нема такви промени (без-Q бран ИМ). Како 

дополнение на овие категории, ИМ се класифицира во разни 

типови, зависно од патолошките, клиничките и  прогностичките 

разлики, заедно со стратегиите за третман (види го документот 

за 3-тата Универзална дефиниција за ИМ8  која ќе биде 

ажурирана 2018). И покрај фактот дека повеќето СТЕМИ 

пациенти се класифицирани како тип 1 ИМ (со доказ за 

коронарен тромб), некои СТЕМИ пациенти припаѓаат во други 

типови.8  ИМ дури и кога се прикажува како СТЕМИ, се јавува и 

во случаи кога нема опстуктивна коронарна артериска болест 

(КАБ) на ангиографија.9–12 Oвој тип на ИМ се вика миокарден 

инфаркт со не-опструирани коронарни артериии (MINOCA), и е 

образложен во Поглавјето 9 на овој документ. 

 
2.2. Епидемиологија на миокарден инфаркт 

со СТ-сегмент елевација 
Во целиот свет исхемичната болест на срцето е најчеста 

причина за смрт и нејзината фреквенција се зголемува. Но во 

Европа се следи надолен тренд, со намалување на 

морталитетот од исхемична болест на срцето во текот на 

последните 3 децении.13 Исхемичната болест на срцето 

предизвикува околу 1.8 милиони смртни случаи годишно, или 

20% од сите смртни случаи во Европа без големи варијации 

помеѓу земјите. 14 

Релативните инциденци за СТЕМИ и НСТЕМИ соодветно, се 

намалуваат односно зголемуваат за НСТЕМИ. Веројатно 

најсеопфатниот Европски СТЕМИ регистар е од Шведска, каде 

инциденцата на СТЕМИ е 58 на 100 000 жители во 2008, додека 

инциденцата на НСТЕМИ останува иста или малку зголемена.17 

Во други Европски земји, инциденцата се движи од 43 до 144 на 

100 000 жители годишно.18 Слично, инциденцата во САД е 

намалена од 133 на 100 000 во 1999, до 50 на 100 000 во  2008, 

додека инциденцата на НСТЕМИ останува константна или дури 

малку зголемена.19 Има конзистентен образец на појава на 

СТЕМИ како почест кај помлади отколку постари лица и почесто 

кај мажи споредено со жени.17,20 На морталитетот кај СТЕМИ 

пациентите влијаат многу фактори, меѓу кои: постара возраст, 

Килип класа, време до третман, присуство на развиена мрежа 

на ПКИ центри за СТЕМИ, стратегија на третман, историја за ИМ, 

дијабетесес мелитус, бубрежна слабост, број на заболени 

корнарни артерии и левокоморна ежекциона фракција (ЛКЕФ).  

Неколку скорешни студии го потенцираат намалувањето на 

акутниот и долгорочниот морталитет по СТЕМИ, напоредно со 

поголемата употреба на реперфузиона терапија, примарна 

перкутана коронарна интервенција (ПКИ), модерна 

антитромботична терапија, и секундарна превенција.14,21,22 
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Сепак, морталитетот сеуште останува значително висок. 

Болничкиот морталитет кај неселектирани пациенти со 

СТЕМИ во националните регистри на ЕСЦ државите варира 

помеѓу 4 и 12%23, додека објавениот 1-годишен морталитет 

меѓу СТЕМИ пациентите во ангиографските регистри се 

движи околу 10%.24,25 Иако исхемичната болест на срцето се 

развива 7-10 години покасно кај жените споредено со 

мажите, ИМ останува главна причина за смрт кај жените. 

Акутниот коронарен синдром (АКС) се случува 3 до 4 пати 

почесто кај мажите, споредено сожените при возраст под 60 

години, но при возраст над 75 години жените преставуваат 

мнозинство од СТЕМИ пациентите.26 Жените најчесто се 

манифестираат со нетипични симптоми, до 30% во некои 

регистри27, и најчесто болеста се јавува покасно споредено 

со мажите.28,29 Затоа, важно е да се одржува високо 

ниво на свесност за ИМ кај жени со потенцијални симптоми на 

исхемија.  

Жените
 
исто така имаат повисок ризик од крваречки  компликации 

при ПКИ. Во моментов е актуелна дебатата  во однос на тоа дали 

исходот е полош кај жени. Неколку студии посочуваат на полош 

исход поврзан со постара возраст и коморбидитети кај жените со 

ИМ.26,30,31 Одредени студии покажуваат дека жените помалку се 

подложуваат на интервенции од мажите и поретко примаат 

реперфузиона терапија.26,32,33 Овие препораки имаат цел да го 

истакнат фактот дека жените и мажите имаат еднаков бенефит од 

реперфузиона терапија и СТЕМИ поврзаната терапија, и дека 

двата пола мораат да бидат третирани на ист начин. 

 

3. Што е ново во верзијата 2017? 
 

 

 
 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 
patients 

 

 

 

 
stenting 

Фигура 1 Што има ново во 2017 СТЕМИ препораките?  БМС = метален стент; ДЕС = стент обложен со лек; ИА = инфарктна 

артерија; i.v. = интравенски; ЛДЛ = липопротеин со мала густина; ПКИ = перкутана коронарна интервенција; SaO2 = артериска 

кислородна сатурација; СТЕМИ = миокарден инфаркт со ST-сегмент елевација; TNK-tPA = Тенектеплаза ткивен плазминоген 

активатор. За објаснување на имињата на студиите, видете ја листата на кратенки и акроними. 
a
Само за искусни радијални оператори. 

b
Пред испис од болница (веднаш или планиран). 

cРутинска тромбоаспирација (може да се размисли за спасувачка стратегија кај одредени случаи). 
d Во 2012 рано испишување од болница се сметаше она кое се случило по 72 часа. Во 2017 раното испишување е она кое се 

случува од 48-72 часа. 
еПри присуство на симптоми или хемодинамска нестабилност ИА треба да се отвори независно од времето поминато од 

почетокот на симптомите. Во левите и средните панели, под секоја препорака се наведени најрепрезентативните студии 

(акроними) од кои потекнува препораката. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКГ = електрокардиограм; ПМК = прв медицински контакт; ДК = 

десна комора; СТЕМИ = Миокарден инфаркт со СТ сегмент 

елевација. 
aКласа на препораки. 
bНиво на доказ. 
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4. Итна нега 

4.1 Иницијална дијагноза 
Третманот, вклучувајќи дијагноза и третман на СТЕМИ почнува од 

моментот на првиот медицински контакт (ПМК, дефиниран во 

Табела 4). Се препорачува да се воспостави регионална 

реперфузиона стратегија за да се максимизира ефикасноста. 

Првично мора да се постави работна дијагноза на СТЕМИ (т.н. 

СТЕМИ дијагноза, понатаму низ овој документ). Таа обично се 

базира на симптоми конзистентни со миокардна исхемија 

(перзистирачка градна болка) и знаци [т.н 12-канален 

електрокардиограм (ЕКГ)]. Важни индиции се историја за КАБ и 

ширење на болката кон вратот, долната вилица или левата рака. 

Некои пациенти имаат помалку типични симптоми како тешкотии 

при дишење, наузеа, повраќање, замор, палпитации или 

синкопа.34  Намалувањето на градната болка со нитроглицерин може 

да даде погрешно толкување и затоа не се препорачува како 

дијагностичка мерка.35  Во случаи на намалување на симптомите по 

давање на нитроглицерин, треба да се направи втор 12-канален 

ЕКГ. Комплетна нормализација на СТ-сегмент елевацијата со 

давање на нитроглицерин, заедно со намалување на 

симптомите на болка сугерира коронарен спазам, без или со 

придружен миокарден инфаркт. Во овие случаи, препорачана е 

рана коронарографија (во рок од 24 часа). При повторувачки 

епизоди на СТ-сегмент елевација или градна болка, се 

препорачува итна ангиографија. Се препорачува започнување 

на ЕКГ-мониторинг што е можно побргу при сомнение за СТЕМИ 

со цел да се откријат живото-загрозувачки аритмии и да се 

овозможи итна дефибрилација доколку е потребна. Кога има 

сомнение за СТЕМИ, мора да се направи 12-канален ЕКГ, и 

истиот да се интерпретира што е можно побргу за време на ПМК 

со цел да се овозможи рана СТЕМИ дијагноза и тријажа.36–40 

Кај пациенти со клиничко сомнение за миокардна исхемија и СТ-

сегмент елевација, треба да се започне со реперфузиона 

терапија што е можно побргу.41 Доколку ЕКГ-записот не е 

конклузивен или не дава докази за МИ, треба да се повтори, и по 

можност да се спореди со претходни ЕКГ-записи. Во случаи на 

неможност на интерпретација на пред-болничкиот ЕКГ на лице 

место, се препорачува препраќање на ЕКГ-записот.42 

ЕКГ-критериумите се базирани на промени во електричните 

струи во срцето (мерени во миливолти). Стандардната 

калибрација на ЕКГ записот е 10mm/mV. Така што 0.1 mV е 

еднакво на 1 mm на вертикалната оска.  

За поедноставување во овој документ, ЕКГ отклонот се 

изразува во мм по стандарната калибрација. Во точен клинички 

контекст, СТ-сегмент елевација (мерена на Ј точката) се смета 

за траечка коронарна акутна оклузија доколку е присутна во 

следните случаи: во најмалку 2 континуирани одводи со СТ-сегмент 

елевација > 2.5 mm кај мажи < 40 год,, ≥2 mm кај мажи ≥40 г, или 

≥ 1.5 mm кај жени во V2–V3 и//или ≥ 1 mm во другите одводи (во 

отсуство на лево-коморна хипертрофија или ЛБББ).8 Кај 

пациенти со инфериорен ИМ, се препорачува снимање на десни 

прекордијални одводи (V3R and V4R), и во присуство на СТ-

сегмент елевација, се индентифукува конкомитантен десно-

коморен инфаркт (инфаркт на десна комора).8,43  Истотака, СТ-

сегмент депресија во V1–V3 сугерира миокардна исхемија, 

особено кога терминалниот Т бран е позитивен (еквивалент на 

СТ-сегмент елевација) и потврда со  истовремена СТ-сегмент 

елевација ≥0.5мм во V7–V9 одводите, начин на кој се 

дијагностицира постериорен инфаркт.8 

Истотака присуството на Q забец на ЕКГ записот не треба да ја 

промени репрефузионата стратегија. 

 

 

 
 

 

Препораки Class
a 

Level
b 

ЕКГ мониторирање 

 

12-канална ЕКГ снимка  

и интерпретација е индицирана што  

е можно побрзо за време на ПМК,  

во првите 10 min од прв медицински 

контакт.36,38 

 

 
I 

 

 
B 

ЕКГ мониторинг со капацитет за 

дефибрилација е индициран што е 

можно побрзо кај сите пациенти со 

сомнеж за СТЕМИ.44,45 

 

I 

 

B 

Треба да се размисли за употреба на 

дополнителни постериорни 

прекордијални одводи (V7–V9) кај 

пациенти со голем сомнеж за 

постериорен миокарден инфаркт 

(оклузија на циркумфлексна 

артерија).8,46–49 

 

 
IIa 

 

 
B 

Треба да се размисли за употребата 

на дополнителни деснострани 

прекордијални одводи (V3R and V4R) 

кај пациенти со инфериорен 

миокарден инфаркт со цел да се 

идентификува инфаркт на ДК8,43 

 

 
IIa 

 

 
B 

Земање примерок на крв 

Рутинското земање примерок на крв 

за серумски маркери е индицирано 

што побргу во акутната фаза, но не 

треба да ја забавува реперфузионата 

терапија.8 

 
 

I 

 
 

C 

 
 
 
 

 

 

 

ЕКГ дијагнозата може да биде комплексна во одредени случаи, но 

сепак мора секогаш да се примени брза тријажа и  третман:  

Блок на гранка на ХИС-ов сноп. Во присуство на ЛБББ, ЕКГ 

дијагнозата на АИМ е тешка, но возможна во присуство на значајни 

СТ-абнормалности. На располагање се комплексни алгоритми за 

помош при дијагнозата,50,51 но не нудат дијагностичка сигурност.52 

Присуството на конкордантна СТ-сегмент елевација (во одводи со 

позитивна QRS дефлекција) е најдобар индикатор за акутен ИМ со 

окудирана инфарктна артерија.53 Пациенти со клиничко сомнение 

за траечка миокардна исхемија и ЛБББ треба да се третираат на 

ист начин како СТЕМИ пациентите, без разлика дали ЛБББ бил 

претходно присутен. Важно е да се напомене дека присуство на 

претпоставено нов ЛБББ не значи дека се работи за АИМ.54 

Пациенти со ИМ и РБББ имаат лоша прогноза.55 Тешко е да се 

детектира трансмурална исхемија кај пациенти со градна болка 

и РБББ. Потребно е да се размисли за примарна ПКИ стратегија 

(итна коронарографија, ПКИ доколку е индицирана) во 

присуство на перзистирачки исхемични симптоми и во присуство 

на РБББ.  

 

 

 

 



 

 

 

ЕКГ = електрокардиограм; ЛБББ = блок на лева гранка; РБББ = блок 
на десна гранка; ДК = десна комора; СТЕМИ = МИ со СТ-сегмент 
елевација. 
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Коморен пејсинг. Ритам на пејсмејкер може истотака да 

спречи интерпретација на СТ-сегмент промените и може да 

бара итна ангиографија за потврдување на дијагноза и 

започнување на терапија. Репрограмирање на пејсмејкерот 

дозволува проценка на ЕКГ промените за време на 

сопствениот срцев ритам, и може да дојде во предвид кај 

пациенти кои не се зависни од коморен пејсинг, без 

одложување на инвазивната процедура.56,57 

Не-дијагностички ЕКГ. Некои пациенти со акутна коронарна 

оклузија може да имаат почетен ЕКГ запис без СТ-сегмент 

елевација, поради јавување многу рано по појавата на 

симптоми (во тој случај треба да се бараат хиперакутни Т 

бранови, кои претходат на СТ-сегмент елевацијата), кога е 

важно повторување на ЕКГ записот во цел на следење на СТ-

сегмент промените. Има ситуации на оклузија на коронарна 

артерија и ИМ, пр. оклузија на циркумфлексна артерија58,59, 

акутна оклузија на венски графт или болест на главното 

коронарно стебло, кои не се проследени со СТ-сегмент 

елевација поради што може да бидат лишени од  

реперфузиона терапија, која резултира со поголем инфаркт и 

полош исход. Продолжување на стандардниот ЕКГ-запис со 

одводите V7–V9 може да идентификува дел од ваквите 

пациенти. Во секој случај сомнежот за траечка миокардна 

исхемија е индикација за стратегија со примарна ПКИ дури и 

кај пациенти без дијагностичка СТ-сегмент елевација.8,38,46-49 

Табела 3 ги набројува атипичните ЕКГ наоди кои бараат итна 

ПКИ стратегија кај пациенти со траечки симптоми 

конзистентни со миокардна исхемија. 

Изолиран постериорен ИМ. АМИ на инфериорниот и 

базалниот дел на срцето, кој често одговара на левата 

циркумфлексна територија, е претставена доминантно со 

изолирана СТ-сегмент депресија ≥0.5мм во V1–V3 одводите. 

Таа треба да се третира како СТЕМИ. Употреба на 

дополнителни постериорни прекордијални одводи (елевација 

во ≥0.5мм (≥1мм кај мажи, 40 год) се препорачува за детекција 

на СТ-сегмент елевација конзистентна со инфериорен и 

базален ИМ. 

 

 

 

 

 

Блок на гранка 

Критериуми кои треба да се користат за подобрување 
на дијагноза на СТЕМИ со ЛБББ: 
•Конкордантна СТ-сегмент елевација >1 mm во одводи 
со позитивен QRS комплекс 
•Конкордантна СТ-сегмент депресија >1 mm во V1–V3 
•Дискордантна СТ-сегмент елевација >5 mm во одводи 
со негативен QRS комплекс. Присуство на РБББ може 
да ја забуни СТЕМИ дијагнозата. 

Коморен ритам на пејсинг 

За време на ДК пејсирање, ЕКГ записот покажува ЛБББ 
и горе споменатите правила важат при дијагноза на МИ 
за време на пејсинг; но тие се помалку специфични во 
вакви случаи. 

Изолиран постериорен миокарден инфаркт 

Изолирана СТ-сегмент депресија ≥0.5 mm во одводите 
V1–V3 и СТ-сегмент елевација (>0.5 mm) во 
постериорните прекордијални одводи V7–V9. 

Исхемија како резултат на оклузија на левото главно 

стебло или повеќесадовна коронарна болест 

СТ-сегмент депресија ≥1 mm во осум или повеќе 
одводи, заедно со СТ-сегмент елевација во aVR и/или 
V1, сугерира на опструкција на ЛМН или еквивалент.  

                                                                                                           9 

Опструкција на главно коронарно стебло. Присуство на СТ-

сегмент депресија ≥1мм во 6 или повеќе oдводи, инферо-

латерална СТ-сегмент депресија поврзана со СТ-сегмент 

елевација во aVR и/или V1, укажува на повеќе-садовна исхемија 

или опструкција на главното коронарно стебло, особено ако 

пациентот е хемодинамски компромитиран.60  

Земање крв за серумски маркери рутински треба да се изведува 

во акутна фаза. Тоа е индицирано но не треба да ја одложи 

реперфузионата терапија. При сомнеж за акутен МИ, итен 

имиџинг ќе помогне во овозможување на навремена 

реперфузиона терапија кај овие пациенти. Препораките за 

употреба на ехокардиографија за  почетна дијагноза се опишани 

во делот 6.6.2. Во услови на недостапност на ехокардиографија, 

или сомнеж во квалитетот на снимањето, индицирана е 

примарна ПКИ стратегија (вклучувајќи и итен трансфер во ПКИ 

центар, доколку пациентот е примарно примен во не-ПКИ 

центар). При СТЕМИ, рутинска КТ не е индицирана. Истата 

треба да се ограничи на селектриани случаи со сомнение за 

пулмонална емболија или акутна аортна дисекција. Итна 

коронарна ангиографија е индицирана и во случаи на клинички 

состојби кои се презентираат со слични симптоми како СТЕМИ  

(Поглавје 9).  

4.2 Ослободување од болка, замор и 

вознемиреност 
Ослободување од болка е од голема важност, не само поради 

комфор на пациентот, но и поради фактот дека болката е силен 

симпатички стимулус, што предизвикува вазоконстрикција и 

зголемена работата на срцето. Титрираните интравенски 

опиоиди (морфиум) се најчесто користени аналгетици. Но, 

морфиумот има побавна апсорпција, одложено дејство и ги 

намалува ефектите на антитромбоцитните агенси (клопидогрел, 

тикагрелор, прасугрел), што може да води кон ран неуспех на 

третманот кај некои лица.61–63 

Кислород е индициран кај хипоксични пациенти со артериска 

кислородна сатурација (SaO2) < 90%. Постојат докази за 

потенцијалната штетност на хипероксијата кај пациентите со 

некомплициран ИМ, најверојано заради зголемена миокардна 

повреда,64–67 поради што не се препорачува рутинска 

кислородна терапја при SaO2 е ≥ 90%. Вознемиреноста е 

природен одговор на болка и околностите на ИМ.  

Ослободување од хипоксија и симптоми на 

болка 

   

Препораки Classa Levelb 

Хипоксија 

Кислород е индициран кај пациенти со 

хипооксемија (SaO2 <90% или PaO2<60 

mmHg). 

 
I 

 
C 

Рутинска кислородна терапија не се 

препорачува кај пациенти со SaO2 

>90%. 

 

III 

 

B 

Симптоми 

Треба да се размисли за титрирани 

i.v.опиоиди за ослободување од болка 

 

IIa 

 

C 

Треба да се размисли за лесен 
анксиолитик (вообичаено 
бензодиазепин) кај анксиозни пациенти. 

 
IIa 

 
C 

 

и.в. = интравенски; PaO2 = парцијален притисок на кислород; SaO2 = 

артериска кислородна сатурација. 
aКласа на препорака.  
bНиво на доказ. 

n 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24/7 = 24 часа на ден, 7 дена неделно; ЕКГ= електрокардиограм; 
ИМП = итна медицинска помош, i.v. = интравенски, ПКИ = 
перкутана коронарна интервенција; АИМ = акутен миокарден 
инфаркт; СТЕМИ = миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација. 
aКласа на препораки b Ниво на доказ. cТретман на таргетна 
температура се однесува на активни методи (т.е. катетри за 

ладење, кебиња за ладење и ставање на лед околу телото) за да 
се оддржи константна специфична температура на телото помеѓу 
32ºC и 36ºC кај пациент со точно времетраење (вообичаено >24 
часа). 
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Убедувањето на пациентите и нивните блиски е од големо 

значење. Лесен анксиолитик (вообичаено бензодијазепин) 

треба да се земе во предвид за употреба кај анксиозни 

пациенти. 

4.3 Cardiac arrest (Срцев застој) 
Многу смртни случаи настануваат многу рано по појавата на 

СТЕМИ поради коморна фибрилација (ВФ).68 Бидејќи оваа 

аритмија често се јавува во рана фаза, овие смртни случаи 

вообичаено се случуваат надвор од болница. Се препорачува, 

медицинскиот и парамедицинскиот персонал кој се грижи за 

пациентите за кои постои сомневање/дијагноза на МИ да имаат 

пристап до дефибрилацијска опрема и да бидат обучени за 

одржување во живот при срцев застој, како и ЕКГ 

мониторирањето да биде имплементирано веднаш при првиот 

медицински контакт кај сите пациенти за кои постои сомневање 

за МИ. 

Пациенти со градна болка што сугерира на МИ треба да бидат 

упатени, преку програми за подигнување на свеста за срцев 

удар, да ја контактираат Брзата Помош и да чекаат да бидат 

транспортирани до болница од страна на Брза Помош. 

Кај пациенти по преживеан срцев застој и СТ-сегмент елевација 

на ЕКГ, примарна ПКИ е стратегија од избор.69,74 Со оглед на 

високата преваленца на коронарни оклузии и потенцијалните 

тешкотии во толкувањето на ЕКГ кај пациенти кои преживеале 

срцев застој, кај истите се препорачува итна ангиографија (во 

временска рамка од 2 часа), вклучувајќи ги и оние кои не 

покажуваат знаци на живот, кога постои висок индекс на 

сомневање на тековен инфаркт (како што е присуството на болка 

во градите пред срцевиот застој, историја на позната КАБ и 

абнормални или несигурни ЕКГ знаци).73,74 Сепак, кај пациенти 

без СТ-сегментна елевација, разумно е да се направи брза 

проценка на одделот за итна медицинска помош или единица за 

интензивна нега (ЕИКН) за да се исклучат не-коронарни причини 

(цереброваскуларен настан, респираторна инсуфициенција, не-

кардиоген шок, белодробна емболија и интоксикација) и да се 

изврши итна ехокардиографија. При носење на одлуката за 

изведување на итна коронарна ангиографија и евентуална ПКИ, 

треба да се земат во предвид факторите поврзани со лошиот 

невролошки исход. Неповолни пре-хоспитални индикатори кои 

укажуваат на слаба веројатност за невролошко закрепнување 

се: непосведочен срцев застој, задоцнето пристигнување на 

пред-болничкиот тим без основна животна поддршка >10 мин., 

присуство на нешокирачки иницијален ритам, или повеќе од 20 

мин. напредната животна поддршка без враќање на спонтана 

циркулација75,  истите треба сериозно да бидат земени во 

предвид за да се аргументира против инвазивна коронарна 

стратегија.73 Несвесните пациенти примени во одделенија за 

критична нега по вон-болнички срцев застој се изложени на 

висок ризик за смрт, а невролошките дефицити се чести кај оние 

кои преживуваат.76  Целното управување со температурата 

(терапевтска хипотермија), со цел да се одржува постојана 

температура помеѓу 32 и 36o C  за најмалку 24 часа е индицирана 

кај пациенти кои остануваат во несвест после реанимација од 

кардијак арест (при претпоставена кардиолошка причина).73,77–82 

Секако, условите на хипотермија се поврзани со бавно 

превземање, одложен почеток на дејство и намалени ефекти на 

орални антитромбоцитни/antiplatelet агенси (т.е. клопидогрел, 

тикагрелор и прасугрел). Покрај тоа, метаболната конверзија на 

клопидогрел во црниот дроб може да се намали во услови на 

хипотермија.83 Ладењето не треба да ја одложи примарната ПКИ 

и може паралелно да започне во лабораторија за 

катетеризација.  Внимавајте на потребите за  антикоагулација кај 

пациенти кои достигнуваат ниски температури.84 

 

 

 

 

 

  

 

Препораки Класаa Нивоb 

Стратегија со примарна ПКИ се 

препорачува кај пациенти по кардио-

пулмонална ресусцитација по “cardiac 

arrest” и со ЕКГ во прилог на СТЕМИ. 

 

I 

 

B 

Таргетиран третман на температура е 

индициран рано по ресусцитација од 

“cardiac arrest” кај пациенти кои се 

неконтактибилни. 

 

I 

 

B 

Препорачано е имплементирање на 

стратегии во здравствените системи со 

цел за олеснување на трансферот на 

сите пациенти со сомнеж за АИМ со 

специјализирана итна медицинска 

помош директно во болница со ресурси 

за ПКИ реперфузија со 24/7. 

 

 

 

I 

 

 

 

C 

Препорачано е целиот медицински 

персонал кој се грижи за пациенти со 

АИМ да има пристап до опрема за 

дефибрилација и основен тренинг за 

постапките за одржување на живот. 

 

 

I 

 

 

C 

Треба да се размисли за итна 

ангиографија (и ПКИ доколку е 

индицирано) кај реанимирани пациенти 

по “cardiac arrest” без дијагностичка СТ-

сегмент елевација, но со голем сомнеж 

за миокардна исхемија.  

 

 

 

IIa 

 

 

 

C 

Не се препорачува пред-болничко 

ладење со брза инфузија на голем 

волумен ладна ив течност веднаш по 

враќање на спонтана циркулација. 

 

III 

 

B 

 
 
 
 
 
 

 
Превенцијата и подобрениот третман на срцев застој настанат 

вон-болница е неопходен за намалување на смртните стапки 

поврзани со КАБ. За подетална дискусија по овие прашања, 

видете ги неодамнешните Упатства на Европскиот Совет за 

ресусцитација.74 

 

4.4 Предболничка логистика за грижа 
4.4.1 Одложувања 

Одложувањата на третманот се најлесно ревидираниот 

индекс на квалитетот на грижа при СТЕМИ; тие треба да се 

евидентираат во секој систем кој обезбедува грижа за 

пациентите со СТЕМИ и редовно да се ревидираат, за да 

се обезбеди исполнување на индикаторите за стандардот 

(квалитетот) на нега на пациентите со СТЕМИ (види 

Поглавје 10).



 

 

. 
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Слика 2. Начин на презентација на пациенти, компоненти на време на исхемија и дијаграм за селекција на 

реперфузиона стратегија.  

ПМК = прв медицински контакт; ИМП = Итна медицинска помош; ПКИ = Перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = акутен 

миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација.  

Препорачаниот начин за пријава на пациент е преку алармирање на ИМП (јавете се на националниот итен број: 192 или слично). 

Кога дијагнозата на СТЕМИ е поставена надвор од болница (преку ИМП) или во центар без ПКИ можност, одлуката за 

реперфузија е базирана на проценка на време од СТЕМИ дијагноза до ПКИ-посредувана реперфузија (минување со жица). 

Загубата на време во системот за пациентите кои се јавуваат на ИМП започнува од времето на првиот телефонски повик, иако 

ПМК се случува кога ИМП доаѓа на лице место (види табела 4 за дефиниција на термини) 

 aПациенти на фибринолиза треба да се префрлат во ПКИ центар итно по давање на литички болус.

 
Доколку не се исполнети проектираните целни времиња, тогаш 

потребни се интервенции за подобрување на перформансите на 

системот. Компонентите на исхемичното време, одложувањата 

на иницијалниот третман и изборот на реперфузиона стратегија 

се прикажани на Слика 2. За да се намали губењето на време 

кај пациентите, се препорачува зголемување на јавната свест за 

препознавање на честите симптоми на АМИ и повикување на 

Брза помош. Сите компоненти на загуба на време во системот 

го претставуваат квалитетот на нега и се препорачува да се 

мерат како индикатори за квалитет. Во болниците и ИМП кои 

учествуваат во негата на СТЕМИ пациентите, целта е да се 

намали загубата на време помеѓу ПМК и СТЕМИ дијагноза на 

<10 мин. 

 
СТЕМИ дијагнозата се однесува на времето кога се 

интерпретира  СТ-сегмент елевацијата или нејзин еквивалент 

и тоа е нултото време од кое се води соодветната терапија. 

Губењето на време во системот може да се промени за 

разлика од губењето на време од страна на пациентот и 

претставува предиктор на исходот. Кога СТЕМИ дијагноза се 

прави во предболнички услови (ИМП), итна активација на 

катетеризационата лабораторија не само што го намалува 

губењето на време до третманот, туку и го намалува 

морталитетот кај пациентите.88-91 

Кога СТЕМИ дијагнозата се поставува од страна на ИМП во 

пред-болнички услови и пациентот е тријажиран кон стратегија 

на примарна ПКИ, индицирано е прескокнување на ургентната 

амбуланта и праќање на пациентот директно во 

катетеризационата лабораторија. 
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Прескокнувањето на ургентната амбуланта е поврзано со 20 

минути заштеда на време од ПМК до поминување со жица. За 

пациентите кои се јавуваат за преглед во не-ПКИ центар, 

времето од врата до врата, дефинирано како време од 

пристигнувањето на пациентот во болница до испис на 

пациентот и трансфер во амбулантно возило кое го носи во 

ПКИ центар, е новата мерка за клинички перформанси, и се 

препорачува време < 30 мин за побрза реперфузија.93  

4.4.2 Итна медицинска помош 

ИМП со лесно препознатлив и добро публициран 

медицински број за повик (112 за повеќето итни служби во 

Европа) е важна за брзо активирање на системот. 

Паралелни мрежи за препраќање и транспорт на пациенти 

со СТЕМИ кои ја прескокнуваат ИМП треба да се 

избегнуваат. Амбулантниот систем има критична улога во 

раниот третман на СТЕМИ пациентите, не само како начин 

на транспорт, туку и систем кој треба да ја потврди 

почетната дијагноза, да тријажира и да третира. 

Индицирано е сите амбулантни возила да бидат опремени 

со ЕКГ апарати, дефибрилатори и најмалку една личност 

обучена за давање напредната животна поддршка. 

Квалитетот на нега што е обезбеден зависи од обуката на 

персоналнот кој е инволвиран. Индицирано е целиот 

персонал во амбулантното возило да биде обучен да ги 

препознае симптомите на АМИ, да даде кислород кога е 

потребно, да ја намали болката и да овозможи основна 

животна поддршка.95 Персоналот од амбулантното возило 

треба да може да регистрира ЕКГ-запис за дијагноза и/или 

да го интерпретира или препрати, за да биде ревидиран од 

искусен персонал во единица за коронарна нега и да се 

потврди СТЕМИ дијагноза. Парамедицинскиот персонал 

обучен да дава фибринолиза, треба истата да ја даде 

безбедно и ефективно. Бидејќи пред-болничка фибрино-

лиза е индицирана кај пациенти кои се јавуваат рано, кога 

очекуваното време од СТЕМИ дијагноза до ПКИ 

реперфузија е >120 мин., се препорачува тренинг на 

парамедицинскиот персонал кој ги врши овие функции, 

дури и во сегашните услови на примарна ПКИ. 

4.4.3  Организација на третман на миокарден 

инфаркт со СТ-сегмент елевација во мрежи 

Оптималниот третман на СТЕМИ треба да се базира на 

имплементација на мрежи помеѓу болниците со различни 

нивоа на технологија, поврзани со приоретизирана и ефикасна 

амбулантна услуга. Целта на овие мрежи е да обезбедат 

оптимална нега со намалување на губењето на време, а со тоа 

подобрување на клиничкиот исход. Кардиолозите треба 

активно да соработуваат со сите вклучени во работата, 

особено со лекарите во ургентна амбуланта, во формирањето 

на таквите мрежи. Главните  карактеристики на таквите мрежи 

се: 

• Јасна дефиниција на географски зони на одговорност  

• Споделување на пишани протоколи, базирани на 

стратификација на ризик и транспорт од трениран лекар, 

сестра или парамедицински персонал во соодветно опремени 

амбулантни возила или хеликоптер. 

• Пред-болничка тријажа на СТЕМИ пациенти до соодветната 

институција, прескокнувајќи ги не-ПКИ болниците или 

болниците без 24/7 часовна програма за ПКИ. 

• При пристигнување во ПКИ центар, воведување на 

пациентот во катетеризационата лабораторија, прескокнувајќи 

ја ургентната амбуланта. 

 

 

• Пациентите кои се од не-ПКИ болница и чекаат транспорт 

за примарна или спасувачка ПКИ мора да бидат следени 

во соодветно мониторирана просторија со соодветен 

персонал. 

• Доколку СТЕМИ дијагнозата не е направена од 

персоналот на амбулантното возило и истото 

пристигнува во не-ПКИ болница, амбулантното возило 

мора да почека до дијагноза, и доколку се постави 

дијагноза на СТЕМИ, треба да го продолжи транспорт до 

ПКИ болница. 

За да се максимизира искуството на персоналот, примарните 

ПКИ центри треба систематски да ја изведуваат процедурата 

на база на 24/7 кај сите СТЕМИ пациенти. Другите модели, 

иако не се идеални може да вклучат неделна или дневна 

ротација на примарни ПКИ центри или мултипни примарни 

ПКИ центри во истиот регион. На болниците кои не можат да 

понудат 24/7 услуга за примарна ПКИ треба да им се дозволи 

да изведуваат примарна ПКИ кај пациенти веќе примени 

поради друга причина кои развиле СТЕМИ за време на 

нивниот болнички престој. Но истите треба да се 

обесхрабрат да изведуваат услуги ограничени на ПКИ во 

работно време или само за време на дневни услови, бидејќи  

тоа може да предизвика конфузија кај докторите во ИМП и 

може да влијае на времето од СТЕМИ дијагноза до 

реперфузија и квалитетот на интервенцијата на 

фокусираните вистински 24/7 центри за примарна ПКИ. Така 

што, индицирано е ИМП да ги транспортира СТЕМИ 

пациентите до болници со утврдена програма за 

интервентна кардиологија достапна 24/7, ако е потребно и со 

прескокнување на не-ПКИ болница (доколку времето за 

трансфер е во препорачаниот прозорец за примарна ПКИ, 

види Слика 3). 

Во географските региони каде не е возможно постигнување 

на очекуваното време на трансфер до примарен ПКИ центар 

според препораките, треба да се развијат системи за брза 

фибринолиза на местото на СТЕМИ дијагнозата со итен 

последователен трансфер до примарен ПКИ центар. Таквите 

мрежи го зголемуваат делот на пациенти кои примаат 

реперфузија со најмало губење на време до третман. 

Квалитетот на нега, загубата на време и исходот на 

пациентите треба да се мери и споредува на регуларна база 

со цел подобрување на истото. 

4.4.3.1. Општи лекари 

Во некои земји општите лекари играат одредена улога во 

раната нега на пациентите со АМИ и најчесто се првите кои 

се контактирани од страна на пациентите. Доколку општите 

лекари реагираат брзо, тие може да бидат ефективни 

бидејќи го знаат пациентот и можат да направат и 

интерпретираат ЕКГ-запис. Нивната прва задача по СТЕМИ 

дијагнозата треба да биде алармирање на ИМП. 

Дополнително, тие може да дадат опиоиди и 

антитромботици (вклучувајќи фибринолитици, доколку тоа 

го бара стратегијата на третман) и можат да изведат 

дефибрилација доколку тоа е потребно. Но, во повеќето 

случаи, консултација со општиот лекар наместо јавување на 

ИМП го зголемува губењето на време пред болница. Така 

што јавноста треба да е едуцирана да го претпочита 

јавувањето на ИМП, наместо на општиот лекар, кога има 

симптоми кои укажуваат на ИМ.



 

 

 

ЕКГ = електрокардиограм; ИМП = итна медицинска помош; ПМК = прв 

медицински контакт; ИРА = инфаркт поврзана артерија; ПКИ = 

перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = МИ со СТ-сегмент 

елевација. 

. 
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5. Реперфузиона терапија 

5.1Селекција на реперфузиони страте-

гии  
Tабела 4 ги покажува дефинициите на термините 
поврзани со реперфузионата терапија 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Примарната ПКИ е претпочитана реперфузиона стратегија 
кај пациенти со СТЕМИ во првите 12 часа од почеток на 
симптомите, кога може да биде изведена брзо (т.е.120 мин 
од СТЕМИ дијагнозата, Слики 2 и 30) од искусен тим. 
Искусниот тим не го вклучува само интервентниот кардиолог 
туку и останатиот искусен персонал. Ниска стапка на 
морталитет кај пациенти кои подлежат на примарна ПКИ се 
регистрира во центри со висок волумен на ПКИ процедури.111  
Податоците од секојдневната пракса потврдуваат дека 
примарна ПКИ која се изведува во центри со висок волумен 
се изведува побрзо и резултира со понизок морталитет.112  
Рандомизираните клинички студии изведени во високо-
волуменски, искусни центри постојано покажуваат дека при 
еднакво доцнење до третманот, примарната ПКИ е 
супериорна пред фибринолизата во намалувањето на 
морталитетот, ре-инфарктот или мозочниот удар.113–116 Но во 
одредени услови примарната ПКИ не е веднаш достапна, во 
кои ситуации треба да се примени фибринолиза како 
терапевтска опција. Нашироко е дебатирано намалувањето 
на предноста на ПКИ пред фибринолиза при голема загуба 
на време до ПКИ. Бидејќи ниедна специфична студија не е 
заложена за ова прашање, 

 

 

Термин 

 

Дефиниции 

ПМК Време кога пациентот е првобитно 
прегледан од доктор, лекар во ИМП, 
сестра или друг обучен персонал на 
ИМП кој може да сними и 
интерпретира ЕКГ запис, и да пружи 
дополнителни интервенции 
(дефибрилација). ПМК може да биде 
во пред-болнички или болнички 
услови. 

СТЕМИ 
дијагноза 

Време кога ЕКГ записот на пациент со 
исхемични симптоми се интерпретира 
како СТ-сегмент елевација или негов 
еквивалент.  

Примарна ПКИ Итна ПКИ со балон, стент или други 
уреди, изведени на ИА без претходен 
третман со фибринолиза.  

Примарна ПКИ 
стратегија 

Итна коронарна ангиографија и ПКИ на 
ИА доколкуе индицирана. 

Спасувачка ПКИ Итна ПКИ изведена што е можно 
побрзо во случаи со неуспешна 
фибринолиза. 

Рутинска рана 
ПКИ стратегија 
по фибринолиза 

Корнарна ангиографија, со ПКИ на ИА 
(доколку е индицирана), која се 
изведува помеѓу 2 и 24 часа по 
успешна фибринолиза. 

Фармакоинвазив
на стратегија 

Фибринолиза комбинирана со 
спасувачка ПКИ (во случај на 
неуспешна фибринолиза) или рутинска 
рана ПКИ стратегија (кај успешна 
фибринолиза) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
24/7 = 24 часа на ден, 7 дена неделно; ЕКИН = единица за коронарна 

интензивна нега; ЕКГ = електрокардиограм; ИМП = итна медицинска 

помош; ПКИ = перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = Миокарден 

инфаркт со СТ сегмент елевација. 
aКласа на препораки. 
bНиво на доказ. 

 

Препораки Classa Levelb 

Се препорачува пред-болничкиот 

третман на СТЕМИ пациентите да се 

базира на регионални мрежи 

дизајнирани за обезбедување брза и 

ефективна реперфузиона терапија со 

обид за да се овозможи примарна ПКИ 

кај што поголем број на пациенти.  

 

 

 

 
I 

 

 

 

 
B 

Се препорачува примарните ПКИ центри 

да обезбедуваат 24/7 нега и да 

извршуваат примарна ПКИ без губење 

време.  

 

 
I 

 

 
B 

Се препорачува пациентите префрлени 

во ПКИ центар за примарна ПКИ да ја 

прескокнат ИН/ЕИКН и да се префрлат 

директно во катетеризационата 

лабораторија.  

 
 

 

I 

 
 

 

B 

Се препорачува итната медицинска 

помош да е тренирана и опремена да 

идентификува СТЕМИ (со користење на 

ЕКГ и телеметрија ако е потребно) и да 

пружи иницијална терапија, вклучувајќи 

и фибринолиза кога тоа е можно.  

 

 
 

I 

 

 
 

C 

Се препорачува сите болници и ИМП кои 

учествуваат во третманот на пациентите 

со СТЕМИ да ги бележат времињата на 

трансфер и нега (губиток на време) со 

цел да се обезбедат и одржат целните 

времиња.  

 
 

 

I 

 
 

 

C 

Се препорачува при трансферот на 

СТЕМИ пациентите со ИМП да се 

прескокнат центрите кои не се опремени 

за ПКИ.  

 

I 

 

C 

Се препорачува ИМП, ургентните 

одделенија и ЕИКН/ИН да имаат 

писмени ажурирани препораки за 

третман на СТЕМИ, и тие да се 

поделени во географската мрежа за 

третман. 

 

 

 

I 

 

 

 

C 

Се препорачува пациентите кои се 

јавуваат за преглед во не-ПКИ болница 

и чекаат транспорт за примарна или 

спасувачка ПКИ да се следат во точно 

одредена мониторирана просторија (пр. 

Ургентно одделение, ИН/КИН, дневна 

болница). 

 

 
 
 

I 

 

 
 
 

C 
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Слика 3. Максимални целни времиња според реперфузиона стратегија кај пациенти кои се јавуваат во ИМП или во не-

ПКИ центар.  

ЕКГ = електрокардиограм; ПКИ = Перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = акутен инфаркт со СТ-сегмент елевација. 
СТЕМИ дијагнозата е нулто време на стратегискиот часовник. Одлуката за избор на реперфузиона стратегија кај пациенти 
надвор од болница (со ИМП) или од не-ПКИ центар се базира на проценка на времето од СТЕМИ дијагноза до ПКИ 
реперфузија. Целните времиња од СТЕМИ дијагноза претставуваат максимално време до специфични интервенции.  
 а При контраиндикација на фибринолиза, директен трансфер кон стратегија на примарна ПКИ без оглед на време до ПКИ. 

 b10 мин е максималното време во кое треба да се даде болус фибринолитик по поставување на дијагноза за СТЕМИ, и 

треба да се даде што поскоро по дијагностицирање (по исклучување на контраиндикации).

 
потребна е претпазливост кога се интерпретираат 

достапниете податоци од post hoc анализите. ПКИ 

загубата на време во кое би имало бенефит од ПКИ се 

пресметува на 60 мин117, 110 мин,118 и 120 мин119 во  

различни студии. Податоците од регистрите  ја проценија 

оваа временска рамка на 114 мин за болнички 

пациенти107  и  120 мин кај пациенти кои се јавиле во не-

ПКИ центри.120 Сите овие податоци се стари и 

пациентите кои биле подложени на фибринолиза не 

биле препратени на рутинска рана ангиографија, која го 

подобрува исходот кај пациенти кои примиле 

фибринолиза. Скорешната STrategic Reperfusion Early  

 

 

 

 

 

 

After Myocardial infarction (STREAM) студија рандоми-зираше 

рано јавени СТЕМИ пациенти без можност за итна ПКИ, на 

итна фибринолиза (следена од рутинска рана ангиографија) 

или трансфер кон примарна ПКИ.121 Средното време на 

задоцнување до ПКИ во оваа студија беше 78 мин и немаше 

разлика во клиничкиот исход. Работната група го препозна 

недостатокот на современи информации за да се постави 

границата за избор помеѓу ПКИ наспроти фибринолиза. За 

поедноставување, беше избрано апсолутно време од СТЕМИ 

дијагноза до ПКИ репрфузија [т.е. минување со жица во 

инфарктната артерија (ИА)] наместо релативно ПКИ загубено 

време за избор на фибринолиза. Оваа граница е поставена на
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120 мин. Според дадениот макимален лимит од 10 мин од 

поставување на СТЕМИ дијагноза до болус фибринолиза (види 

подолу), 120 мин апсолутно време ќе кореспондира на ПКИ 

одложено време од 110-120 мин, што е во опсегот на времето 

идентификувано во старите студии и регистри како граница за 

одложено време за избор на ПКИ.107,117–120 Доколку 

реперфузионата стратегија е фибринолиза, целта е да се 

инјектира болус фибринолитик во рок од 10 мин од СТЕМИ 

дијагнозата. Времето се селектира базирано на средното време 

од рандомизација до болус забележано во STREAM студијата 

што беше 9 мин.121 Во претходните ЕЗК СТЕМИ препораки,122   

целното време беше 30 мин, но тоа беше пресметано од ПМК 

(споредено со СТЕМИ дијагноза). СТЕМИ дијагнозата треба да 

се постави во рок од 10 мин од ПМК. Сликата 3  ги сумира 

целните времиња кои се јавуваат во пред-болнички услови или 

во не-ПКИ центри. 

За да се скрати времето до третман, фибринолизата треба да 

се даде во пред-болнички услови доколку е можно98,121,123 (Слики 

2 и 3). Пациентите треба да се трансферираат во ПКИ центар 

што е можно побргу по давање на болус фибринолитик. 

Спасувачка ПКИ е индицирана во случај на неуспешна 

фибринолиза (т.e. СТ-сегмент резолуција < 50% во рок од 60–90 

мин од давање на фибринолитик), или во присуство на 

хемодинамска или електрична нестабилност, влошувачка 

исхемија, или перзистирачка градна болка,121,124 додека рутинска 

ПКИ стратегија е индицирана по успешна фибринолиза 

(претпочитано 2–24 ч  по фибринолиза) (види дел 5.3).125–130 

Пациентите со клиничка слика компатибилна со АМИ и без 

можност за проценка на СТ-сегментот на ЕКГ записот, како оние 

со блок на гранка или коморен пејсинг55,131,132 треба да се 

подложат на стратегија со примарна ПКИ. 

Постои генерална согласност дека примарната ПКИ стратегија 

треба да биде следена и кај пациенти со симптоми кои траат >12 

часа во присуство на: (1) ЕКГ доказ за продолжена исхемија; (2) 

перзистирачка или повторувачка градна болка и динамички ЕКГ 

промени; и (3) перзистирачка или повторувачка болка, симптоми 

и знаци за срцева слабост, шок, или малигни аритмии. Сепак 

нема консензус околу тоа дали ПКИ е од бенефит кај пациенти 

кои се јавуваат по >12 часа од почетокот на симптомите во отсуство 

на клинички и/или електрокардиографски докази за 

перзистирачка исхемија. Кај асимптоматски пациенти без 

перзистентни симптоми, 12-48 часа од градна болка, мала (n = 

347) рандомизирана студија покажа подобрено спасување на 

миокардот и 4-годишно преживување кај пациенти третирани со 

примарна ПКИ споредено со конзервативен третман.133,134  

Но, кај стабилни пациенти без перзистентна оклузија на ИА 3-28 

дена по ИМ, големата (n = 2166) студија за Оклудирани Артерии 

(OAT) не покажа клинички бенефит на рутинска коронарна 

интервенција со медикаментозен третман, спредено со само 

медикаментозен третман.135,136 Мета-анализа на студии кои 

испитуваат дали касната реканализација на оклудирана ИА е од 

бенефит покажа  дека нема бенефит од реперфузија.137  Така што 

рутинска ПКИ на оклудирана ИА кај асимптоматски пациенти >48 

часа од почеток на градна болка не е индицирана. Овие 

пациенти треба да се третираат како сите пациенти со хронична 

тотална оклузија, каде реваскуларизација треба да се планира 

во присуство на симптоми или објективни докази за 

вијабилност/исхемија на територијата на оклудираната 

артерија.1 

ИА = инфарктна артерија, ПКИ = перкутана коронарна 

интервенција, СТЕМИ = ИМ со СТ-сегмент елевација 
aКласа на препорака 
bНиво на доказ 

 

Препораки Classa Levelb 

Реперфузиона терапија е индицирана 
кај сите пациенти со симптоми на 
исхемија со времетраење <12 часа и 
перзистентна СТ-сегмент елевација. 

 

 
I 

 

 
A 

Стратегија со примарна ПКИ се 
препорачува пред фибринолиза во 
претходно поставените временски 
рамки. 

 

I 

 

A 

Кога навремена примарна ПКИ не 
може да биде изведена по СТЕМИ 
дијагноза, се препорачува 
фибринолитичка терапија во првите 
12 часа од почетокот на симптомите 
кај пациенти без контраиндикации за 
фибринолиза. 

 
 

 

I 

 
 

 

A 

Кај пациенти без СТ-сегмент 
елевација, примарна ПКИ стратегија е 
препорачана кај пациенти со 
симптоми на исхемија кои укажуваат 
на МИ и присуство на најмалку еден 
од следните критериуми:  

-Хемодинамска нестабилност или 
кардиоген шок  
-Повторливa или траечка градна 
болка рефракторна на 
медикаментозна терапија 
-Живото-загрозувачки аритмии или 
срцев застој 
-Механички компликации на 
миокарден инфаркт 
-Акутна срцева слабост 
-Повторувачки динамички промени 
во СТ-сегментот или Т бранот, 
особено со интермитентна СТ-
сегмент елевација. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
I 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
C 

Се препорачува рана ангиографија 
(во рок од 24 часа) доколку 
симптомите се смирени и настапила 
резолуција на СТ-сегмент 
елевацијата спонтано или по 
администрирање на нитроглицерин 
(при отсуство на повторување на 
симптомите или повторна СТ-сегмент 
елевација).  

 
 

 

 
I 

 
 

 

 
C 

Кај пациентите со почеток на 
симптоми >12 часа се препорачува 
примарна ПКИ стратегија само при 
присуство на исхемични симптоми, 
хемодинамска нестабилност или 
живото-загрозувачки аритмии.  

 

 
 

I 

 

 
 

C 

Рутинска примарна ПКИ стратегија 
треба да се земе во предвид кај 
пациенти кои се презентираат 
покасно (12–48 ч) од почеток на 
симптоми. 

 

IIa 

 

B 

Кај асимптоматски пациенти со >48 
часа од градната болка, не е 
препорачана рутинска ПКИ на 
оклудираната ИА. 

 
 

III 

 
 

A 

  



 

 

 

ЕКГ = електрокардиограм; ПМК = прв медицински контакт; ПКИ = 

перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = МИ со СТ – сегмент 

елевација 
aЕКГ-рамот треба веднаш да биде интерпретиран. 

. 

. . . . . . 

. . . 

. 

. . 

. 
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Интервали Временски чели 

Максимално време од ПМК до ЕКГ и 
дијагноза. 

<10 мин 

Максимално очекувано/дозволено 
губење време од СТЕМИ дијагноза до 
примарна ПКИ (минување со жица) за да 
се избере стратегија на примарна ПКИ 
пред фибринолиза (ако оваа временска 
рамка не може да се постигне, треба да 
се размисли за давање фибринолиза). 

<120 мин 

Максимално време од СТЕМИ дијагноза 
до минување со жица кај пациенти 
прегледани во примарна ПКИ болница. 

<60 мин 

Макимално дозволено време од СТЕМИ 
дијагноза до минување со жица кај 
трансферирани пациенти. 

<90 мин 

Макимално дозволено време од СТЕМИ 
дијагноза до болус или инфузија на 
фибринолитик кај пациенти кај кои не е 
можно да се постигнат зададените 
врменски рамки за примарна ПКИ.  

<10 мин 

Губење на време од почеток на 
фибринолиза до проценка за нејзина 
ефикасност (успех или неуспех). 

60–90 мин 

Губење на време од почеток на 
фибринолиза до ангиографија (доколку е 
успешна фибринолизата).  

2–24 часа 

 
 

 

Табелата 5 ги сумира важните целни времиња кај пациентите 
со СТЕМИ.  

 
 

5.2.1 Процедурални аспекти на примарна 

перкутана коронарна интервенција  

5.2.1.1 Пристап 

Во последните години, неколку студии дадоа докази во прилог 

на радијалниот пристап како примарен пристап кај АКС 

пациенти кои подлежат на ПКИ од искусни радијални 

оператори. Студијата The Minimizing Adverse Haemorrhagic 

Events by TRansradial Access Site and Systemic Implementation 

of angioX (MATRIX)143 регрутираше 8404 АКС пациенти (48% 

СТЕМИ) кои беа случајно распоредени на трансрадијален или 

трансфеморален пристап. Радијалниот пристап беше поврзан 

со намален ризик за крварење на место на пункција, васкуларни 

компликации, и потреба од трансфузија. Од голема важност е  

бенефитот во морталитетот кај пациентите со трансрадијален 

пристап, што ги засили претходните изјави од студијата Radial 

Versus Femoral Access for Coronary Intervention (RIVAL) access 

for coronary intervention,144 и студијата Radial Versus Femoral 

Randomized Investigation in ST-Elevation Acute Coronary 

Syndrome (RIFLE-STEACS).145 Не беше следена значајна 

интеракција во MATRIX студијата помеѓу типот на АКС и 

бенефит од третманот, сугерирајќи дека резултатите од ова 

истражување може да бидат усвоени и продолжено со доверба 

и кај пациентите со СТЕМИ. 

5.2.1.2 Стентирање кај примарна перкутана интервенција  

Коронарно стентирање е техника на избор за време на  

примарна ПКИ. Спредено со само балон-ангиопластика, 

стентирање со метален стент (БМС) е поврзано со намален 
ризик од реинфаркт и реваскуларизација на целниот сад, но не 

е поврзана со намалување на морталитетот.146,147      
  При примарна ПКИ, стентови обложени со лекови (ДЕС) го 

намалуваат ризиок од повторувачка реваскуларизација на 

целниот сад споредено со БМС.148 

Новата генерација на ДЕС покажа супериорна безбедност и 

зачувана или дури и подобрена ефикасност споредено со 

првата генерација на ДЕС, особено во однос на помал ризик 

од стент тромбоза и последователен ИМ. Во 2 скорешни 

студии-the Effect of biolimus-eluting stents with biodegradable 

polymer vs. bare-metal stents on cardiovascular events among 

patients with AMI (COMFORTABLE AMI) студијата149 и the  

Everolimus-Eluting  Stents  Versus  Bare-Metal  Stents in ST-

Segment Elevation Myocardial Infarction (EXAMINATION) 

студијата150 нова генерација на ДЕС покажа дека е супериорна 

над БМС кај пациенти со АМИ, особено во однос на потребата 

од реинтервенција. Во покасните студии, скорешната објавена 

студија со 5-годишно следење покажа намалување во 

целокупниот морталитет со ДЕС споредено БМС.151 Кај 

Norwegian Coronary Stent (NORSTENT) студијата,152 9013 

пациенти кои биле подложени на ПКИ (26% со СТЕМИ) биле 

рандомизирани на ДЕС или БМС. Не била најдена разлика во 

инциденцата на примарен исход (збирна рата од смрт од било 

која причина или нефатален спонтан ИМ) по средно следење 

од 5 години. Но, ДЕС биле поврзани со намалени стапки на 

дефинитивна стент тромбоза (0.8% vs 1.2%; p = 0.0498), и на 

другите не-целни лезии и било која повторувачка 

реваскуларизација (16.5% vs. 19.8%; p < 0.001).152 

Одложено стентирање кај примарна ПКИ било иследено како 

опција за намалување на микроваскуларната опструкција  (МВО) 

и зачувување на микроциркулаторната функција. Две мали 

студии покажуваат различни резултати на ефектот на 

одложено стентирање со срцева магнетна резонанца (КМР) 

мерено МВО.153,154 Во големата DANish Study of Optimal Acute 

Treatment of Patients with ST-segment Elevation Myocardial 

Infarction – Deferred versus conventional stent. implantation in 

patients with ST-segment elevation myocardial infarction (DANAMI 

3-DEFER) студијата,155 кај 1215 СТЕМИ пациенти, одложеното 

стентирање (48 часа по почетната процедура) нема ефект на 

примарниот клинички исход (збирна рата на вкупен 

морталитет, нефатален ИМ, или реваскуларизација на не-ИА 

поради исхемија). Рутинското одложено стентирање било 

поврзано со поголема потреба за реваскуларизација на 

целниот крвен сад. Како резултат на овие наоди, рутинската 

употреба на одложено стентирање не се препорачува.  

. 5.2.1.3 Тромбоаспирација 

Одреден број на мали или едноцентрични студии и една мета-

анализа од 11 помали студии156  покажа дека може да има 

бенефит од рутинска мануелна тромбоаспирација за време на 

примарна ПКИ. Скоро објавените 2 големи (>10 000 и >7000 

пациенти) рандомизирани клинички студии, кои беа со 

соодветна јачина да ја детектираат супериорноста на 

рутинската мануелна тромбоаспирација наспроти конвенцио-

налната ПКИ, покажа дека нема бенефит во клиничкиот исход 

со стратегијата на рутинска аспирација.157–160  

Загриженост за безбедноста се појави по студијата Trial of 

Routine Aspiration Thrombectomy with PCI versus PCI Alone in 

Patients with STEMI (TOTAL)  (n =10 732), со зголемување на 

ризикот од мозочен удар.161 Во подгрупата со висок 

тромботичен товар TIMI (Тромболиза кај Миокарден Инфаркт) 

оценка <3, тромбоаспирацијата била поврзана со помала 

кардио-васкуларна смртност. [170 (2.5%) vs. 205 (3.1%); hazard 

ratio (HR) 0.80, 95% confidence interval (CI) 0.65–0.98; p = 0.03] 

и со поголема стапка на мозочни удари или транзиторни 

исхемични атаки [55 (0.9%) vs. 34 (0.5%); odds ratio 1.56, 95% CI 

1.02–2.42, p =0.04].



 

 

. 
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Но интеракцијата на p вредностите била 0.32 и 0.34, 
соодветно.162 Во Taste157 и TOTAL студиите159, 1–5% од 
рандомизираните пациенти преминувале од само ПКИ кон 
тромбоаспирација. Како резултат на овие податоци и резултати од 
скорешната мета-анализа, рутинската тромбоаспирација не се 
препорачува, но во случаи на голем резидуален тромб по 
отварањето на артеријата со жица или балон, може да се 
размисли за тромбоаспирација. 

 

5.2.1.4 Повеќесадовна коронарна реваскуларизација 

Повеќесадовната болест е честа (скоро 50%) кај пациентите со 

СТЕМИ.163,164  Додека секогаш се препорачува да се третира ИА, 

доказите кои ја поддржуваат итната реваскуларизација на 

дополнителни сигнификантни коронарни стенози се конфликтни. 

Објавено е дека пациентите со екстензивна КАБ во крвни садови 

неповрзани со ИА имаат ниска стапка на СТ-сегмент резолуција 

и полоша прогноза по примарна ПКИ.163 Податоци од Регистерот 

за Кардиваскуларни болести во САД и Системот за објавување 

на ПКИ интервенции во Њујорк сугерираат зголемување на 

несакани настани, вклучувајќи и морталитет, кај пациенти 

третирани со итна повеќесадовна реваскуларизација наспроти 

ПКИ на само ИА, во студија во која биле исклучени пациентите 

со кардиоген шок.165,166  

Рандомизираните клинички студии кои се осврнуваат на овој 

проблем се мали (вклучуваат од 69 до 885 пациенти). Една студија 

распределува 214 СТЕМИ пациенти со повеќесадовна болест на 3 

групи: ангиопластика само на ИА, симултан третман на не-ИА 

лезиите и одложена реваскуларизација на не-ИА. По средно 

следење од 2.5 години, пациентите третирани со ангиопластика на 

ИА имале повеќе мајорни несакани настани (MACE), тс: смрт, ре-

инфаркт, ре-хоспитализација за АКС и повторувачка коронарна 

реваскуларизација, од пациентите третирани со другите стратегии. 

По оваа студија, 4 рандомзирани клинички студии кои прават 

споредба на ПКИ на ИА наспроти комплетна реваскуларизација се 

изведени: the Preventive Angioplasty in Acute Myocardial Infarction 

(PRAMI) trial (n = 465,  23 months follow-up),168 the Complete Versus 

Lesion-Only Primary PCI Trial (CvLPRIT) (n = 296, 12 months follow-up), 

the Complete revascularisation versus treatment of the culprit lesion only 

in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and 

multivessel disease (DANAMI-3–PRIMULTI) студијата (n = 627, 27 

месеци следење),170  и студијата Comparison Between FFR Guided 

Revascularization Versus Conventional Strategy in Acute STEMI 

Patients With 

. 

повеќесадовна болест пред да се испишат од болница. Бидејќи 

оптималното време за реваскуларизација (итна наспроти 

одложена) не е соодветно иследено, неможат да се дадат 

препораки кои би ја препорачале итната или одложената 

повеќе-садовна ПКИ. 

5.2.1.5 Интра-аортна балон пумпа 

Counterpulsation to Reduce Infarct Size Pre-PCI-Acute Myocardial 

Infarction (CRISP AMI) студијата не покажа бенефит од 

рутиснка употреба на интра-аортна балон пумпа (IABP) кај 

преден ИМ без шок,175 но со зголемено крварење, што е 

конзистентно со претходните податоци во однос на улогата 

на ИАБП кај високо-ризични СТЕМИ пациенти без кардиоген 

шок. Во дополнение скорешната рандомизирана студија 

покажа дека ИАБП не го подобрува исходот кај ИМ 

комплициран со кардиоген шок177 Хемодинамска подршка кај 

пациенти со кардиоген шок се следи во Поглавје 8 . 

.  

Multivessel disease (Compare-Acute, n = 885, 12 months follow-up). 

ПКИ на не-ИА била спроведена или за време на почетна процедура 

(PRAMI и Compare-Acute), или одложена за време на болничкиот 

престој (DANAMI- 3–PRIMULTI), или во било кое време пред испис 

(веднаш или одложено) (CVLPRIT). Индикација за ПКИ на не-ИА 

била правена на ангиографски проценети лезии со стеноза >50% 

(PRAMI), >70% стеноза (CVLPRIT), или со стеноза проценета со 

одредување на фракционална проточна резерва (FFR) (DANAMI-3–

PRIMULTI and Compare-Acute). Примарниот исход (збир од 

различни крајни исходи) бил значително намален во групата на 

пациенти со комплетна реваскуларизација во сите 4 студии. 

Вкупниот морталитет небил статистички значајно различен во било 

која од четирите студии. Повторувачката реваскуларизација била 

значајно намалена во групата на комплетна реваскуларизација во 

студиите PRAMI, DANAMI- 3–PRIMULTI, и Compare-Acute trials. 

Нефатален ИМ бил намален во групата на ПКИ на не-ИА кај PRAMI. 

Недостатокот на значаен ефект од третманот во однос на 

морталитетот или ИМ бил потврден во 3 мета-анализи172,174 

(ниедна од нив не ја вклучи студијата Compare-Acute, а една173 

не ја вклучи и DANAMI-3–PRIMULTI студијата). Базирано на овие 

податоци, реваскуларизацијата на не-ИА лезии треба да се земе 

во предвид кај СТЕМИ пациенти со

АКБП = аорто-коронарен бајпас; ДЕС = со лек обложен  
стент; ИРА = инфарктна артерија; ПКИ = перкутана коронарна 
интервенција; СТЕМИ = МИ со СТ-сегмент елевација. 
a Класа на препорака, b Ниво на доказ 

 Класаa  

 

 
  

Нова коронарна ангиографија со 
последователна ПКИ доколку е 
потребна, се препорачува кај пациенти 
со симптоми или знаци на рекурентна 
или перзистентна исхемија по 
примарна ПКИ. 

 
 

 

 
 

 

Техника на ИА 

Се претпочита стентирање (пред балон 
ангиопластика) кај примарна ПКИ.146,147 

 

 

 

 

Се препорачува стентирање со нова 
генерација ДЕС пред БМС кај 
примарна ПКИ.148–151,178,179 

 

 

 

 

Се препорачува трансрадијален пред 
трансфеморален пристап кога е 
изведен од искусен радијален 
оператор.143–145,180 

 

 

 

 

Не се препорачува рутинска употреба 
на тромбоаспирација..157,159 

 

 

 

 

Не се препорачува рутинско одложено 
стентирање..153–155 

 

 

 

 

 

Рутинска реваскуларизација на не-ИА 
артерии треба да се земе во предви 
кај СТЕМИ пациенти со повеќе-
садовна КАБ пред испишување од 
болница.167–173 

 

 

 

 

ПКИ кај не-ИА за време на 
примарната процедура треба да се 
земе во предвид кај пациенти во 
кардиоген шок. 

 

 

 

 

АКБП треба да се земе впредвид кај 
пациенти со симптоми на продолжена 
исхемија и големи делови на загрозен 
миокард ако не може да се изврши 
ПКИ кај ИА. 
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5.2.2 Пери-процедурална фармакотерапија 

5.2.2.1 Инхибиција на тромбоцити 

Пациентите кои подлежат на примарна ПКИ треба да примаат 

ДАПТ, комбинација од аспирин и P2Y12 инхибитор и 

парентерален антикоагуланс. Аспиринот може да биде даден 

орално со соџвакување или ив за да се обезбеди комплетна 

инхибиција на тромбоксан А2 зависната тромбоцитна агрегација. 

Оралната доза на обичниот аспирин (необложена форма) треба 

да биде 150-300 мг. Има малку клинички податоци за 

оптималната ив доза. Бидејќи оралниот аспирин има 50% 

орална биорасположливост, одговарачката доза е 75-150 мг. 

Фармаколошките податоци укажуваат дека оваа помала доза 

избегнува инхибиција на cyclooxygenase-2-зависниот проста-

циклин. Скорешна рандомизирана студија покажа дека 

единечна доза од 250 или 500 мг ацетил салицилна киселина ив 

спредена со 300 мг пер ос е поврзана со побрза и покомплетна 

инхибиција на тромбоксан генерираната Тр агрегација на 5 мин 

со споредливи стапки на крваречки компликации.181 

Има ограничени докази во однос на тоа кога треба да се започне 

со P2Y12 инхибиторот кај СТЕМИ пациенти. Давањето на 

Тикагрелор во Катетеризационата лабораторија или во 

амбулантното возило  е испитувано во студијата New ST 

Elevation Myocardial Infarction to Open the Coronary Artery 

(ATLANTIC)182, која е единствената рандомизирана студија која 

ја испитува безбедноста и ефикасноста на различните времиња 

на започнување со P2Y12 инхибитор кај СТЕМИ. Во оваа студија 

пациентите беа рандомизирани да примат тикагрелор, или за 

време на трансферот до примарната ПКИ болница или веднаш 

по ангиографијата. Средната разлика помеѓу двете тестирани 

стратегии на третман била само 31 мин. Оваа студија не ја 

достигна примарната крајна точка во однос на подобрување на 

СТ-сегмент резолуцијата или ТИМИ протокот пред 

интервенција. Стапките на мајорни и минорни крварења беа 

идентични во двете групи. Додека доказите за клинички бенефит 

на предтретман со P2Y12 инхибитор недостигаат во овие услови, 

ран почеток со P2Y12 инхибитор за време на транспорт до ПКИ 

центар е стандардна пракса во Европа и е конзистентна со 

фармакокинетичките податоци. Исто така раниот третман со 

висока доза на клопидогрел пред третманот во катетеризациона 

лабораторија е супериорен во опсервациони студии и една мала 

рандомизациона студија.183–185   

Се на се, податоците укажуваат дека раната администрација 

може да се претпочита за постигнување рана ефикасност, 

особено при долги одолжувања. Но во случаи каде СТЕМИ 

дијагнозата не е јасна, треба да се размисли за одложување на 

оптоварувачка дозата на P2Y12  инхибиторот се додека не стане 

позната коронарната анатомија. Претпочитани P2Y12 

инхибитори се Прасугрел (60 мг оптоварувачка и 10 мг 

одржувачка доза пер ос) или тикагрелор (180 мг оптоварувачка 

и 90 мг одржувачка доза два пати дневно). Овие лекови имаат 

побрзо почетно дејство, попотентни се, и супериорни споредено 

со клопидогрел, докажано во клинички студии.186,187 Прасугрелот 

е контраиндициран кај пациенти со претходен ЦВИ/транзиторна 

исхемична атака и неговата употреба не се препорачува кај 

пациенти > 75 год или кај пациенти со ниска ТТ (<60 кг), и не е 

поврзан со клинички бенефит кај овие подгрупи на пациенти. 

Доколку се користи прасугрел во овие подгрупи се препорачува 

намалена доза од 5 мг.188 Тикагрелорот може да предизвика 

транзиторна диспнеа при почетокот на терапијата што не е 

поврзана со морфолошки или функционални влошувања на 

белите дробови и ретко води до траен прекин на лекот.189 

Ниту прасугрелот ниту тикагрелорот не треба да се користат кај 

пациенти со претходен хеморагичен мозочен удар, кај пациенти 

на орални антикоагуланси, или кај пациенти со 

средна или тешка хепатална болест. Кога ниту еден од овие 

агенси не е достапен, треба да се даде 600 мг клопидогрел.190 

Клопидогрелот не е проценет спредено со плацебо во било 

која голема студија во услови на примарна ПКИ, но повисока 

доза од 600 мг оптоварувачка и 150 мг одржувачка доза во 

првата недела е супериорен наспроти 300/75мг режим во 

подгупи на пациенти кои подлежат на ПКИ. Клопидогрел и 

Аспирин оптимални дози за намалување на повторувачки 

настани-седма организација за проценка на стратегии во 

третман на исхемични синдроми (CURRENT-OASIS 7)190 и 

употреба на висока оптоварувачка доза на Клопидогрел 

постигнала побрза инхибиција на аденозин дифосфатаза 

рецепторот. Сите
 
P2Y12 инхибитори треба да се употребуваат 

со внимание кај пациенти со висок ризик од крварење или 

значајна анемија. Кангрелорот е потентен ив реверзибилен
 

P2Y12 инхибитор со брза почетна акција. Проценет е во 3 

рандомизирани клинички студии  кои вклучиле пациенти со 

ПКИ при стабилна ангина или АКС споредено со 

оптоварувачка доза на клопидогрел или плацебо.191-193 Групна 

анализа на овие три студии покажа дека кангрелорот ги 

намалил пери-процедуралните компликации за сметка на 

зголемен ризик за крварење.194 Бидејќи ниту еден потентен 

P2Y12 инхибитор не бил користен кај пациентите со АКС и само 

18% од вклучените пациенти имале СТЕМИ,193 ја намалува 

апликабилноста на овие разултати во третманот на пациенти 

со СТЕМИ. Сепак, Кангрелорот може да се земе во предвид за 

употреба кај пациенти кои не биле претретирани со орален 

рецепторен инхибитор за време на ПКИ или оние кои неможат 

да ги апсорбираат оралните агенси. Пред-болничка рутинска 

употреба на гликопротеин (GP) IIb/IIIa инхибитори пред 

примарна ПКИ не покажал бенефит, а резултирал со 

зголемување на крваречкиот ризик.195,196 Пред-процедурална 

употреба на абсиксимаб со нефракциониран Хепарин не 

покажа бенефит споредено со бивалирудин.197 Употребата на
 

GPIIb/IIIa инхибитори како “bailout” стратегија во случај на 

ангиографски докази за голем тромб, бавен проток или без 

проток и други тромботични компликации, претставува 

разумна стратегија, иако, истата не е тестирана во 

рандомизациска студија. Се на се, нема докази за рутинска 

употреба на
 

GPIIb/IIIa инхибитори при примарна ПКИ. 

Интракоронарната употреба на
 

GPIIb/IIIa инхибитори не е 

супериорна наспорти ив употреба.198

 

5.2.2.2 Антикоагулација 

Антикоагулантните опции за примарна ПКИ вклучуваат UFH, 

enoxaparin, и бивалирудин. Употребата на fondaparinux при 

примарна ПКИ е поврзана со потенцијално лош исход во 

студијата Organization  for  the Assessment of Strategies for 

Ischemic Syndromes 6 (OASIS 6) и не се препорачува.199 

Досега немало плацебо контролирана студија која би 

проценила дејство на UFH при примарна ПКИ но има големо 

искуство со овој агенс. 

Дозата треба да ги следи стандардните препораки за ПКИ (т.е 

почетен болус 70-100 U/kg). Нема голем број на податоци кои 

препорачуваат употреба на активирачко време на коагулација 
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за одредување на дозата или за мониторирање на UFH и ако тоа 

се употребува не треба истотот да ја одложи реканализацијата 

на ИА. ИВ болус на enoxaparin 0.5 мг/кг беше спореден со UFH 

во рандомизираната отворена Acute myocardial infarction Treated 

with primary angioplasty and inTravenous enOxaparin or 

unfractionated heparin to Lower ischaemic and bleeding events at 

short- and Long-term follow-up (ATOLL) студија која вклучи 910 

СТЕМИ пациенти.200 Примарниот вкупен исход на 30-дневен 

морталитет, ИМ, процедурален неуспех или мајорно крварење 

не бил значајно намален со enoxaparin (17% намалување на 

релативен ризик, p = 0.063), но имало намалување во вкупната 

секундарна стапка на смртност, рекурентен ИМ, АКС или итна 

реваскуларизација. Не биле пронајдени докази за зголемено 

крварење по употребата на enoxaparin наспроти UFH.200 Во 

анализата на протокотот на ATOLL trial (87% од испитуваната 

популација), i.v. enoxaparin бил супериорен наспроти UFH во 

намалувањето на примарната стапка на исхемија, морталитет и 

мајорни крварења.201 Мета-анализа на 23 ПКИ студии (30 966 

пациенти, 33% примарни ПКИ), покажува дека enoxaparin-от е 

поврзан со значајно намалување на смртноста наспроти UHF.  

Овој ефект бил особено значаен кај примарните ПКИ и е поврзан 

со намалување во мајорните крварења.202 Базирано на овие 

размислувања употребата на еноксапаринот треба да се земе 

впредвид при СТЕМИ.  

Пет посветени рандомизирани клинички студии го споредуваат 

бивалирудинот со UFH без или со планирана употреба на GP 

IIb/IIIa инхибитори кај пациенти со СТЕМИ.197,203–207 Мета-

анализата на овие студии не покажува предност во 

морталитетот и намалување на крваречкиот ризик наспроти 

бивалирудинот, но за сметка на зголемен ризик од акутна стент 

тромбоза.208 Во скорешната MATRIX студија која вклучи 7213 

АКС пациенти (56% СТЕМИ), бивалирудинот не ја намалил 

инциденцата на примарните крајни исходи (збирна стапка на 

смрт, ИМ и мозочен удар) споредено со UFH. Бивалирудинот 

бил поврзан со намален вкупен и КВБ морталитет, намалено 

крварење и поголем број на дефинитивна стент тромбоза.209 

Скоро публикуваната СТЕМИ суб-анализа потврди дека има 

недостаток од статистичка интеракција помеѓу типовите на АКС и 

исходите во студијата.210 MATRIX студијата покажа дека 

пролонгирана бивалирудин инфузија по ПКИ не ги подобрува 

исходите споредено со бивалирудин инфузија дадена за време 

на ПКИ.209 Но post hoc анализа потврди дека пролонгирање на 

бивалирудинот со целосна доза по ПКИ беше поврзана со 

најмал ризик за исхемични и крваречки компликации, што е во 

согласност со сегашното упатство на лекот.209 Базирано на 

овие податоци, употребата на бивалирудинот треба да се земе 

впредвид особено кај СТЕМИ пациенти со зголемен крваречки 

ризик.197,211,212 Бивалирудинот се препорачува кај пациенти со 

Хепарин индуцирана тромбоцитопенија.  

Рутинска пост-процедурална антикоагулантна терапија не е 

индицирана по примарна ПКИ освен кога има одделна 

индикација или за целосна доза на антикоагулација (заради 

атријална фибрилација, механичка валвула или ЛК тромб), или за 

профилакстичка доза за превенција од венски 

тромбоемболизам кај пациенти кај кои е потребен пролонгиран 

одмор во кревет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

ГП = гликопротеин; i.v. = интравенски;  

ПКИ = перкутана коронарна интервенција; 

UFH = нефракциониран хепарин. 

aКласа на препораки. 

bНиво на доказ. 
CДозните режими се прикажани воТабела 6 

Препораки Classb Levelc 

Антитромбоцитна терапија 

Потентен P2Y12 инхибитор (прасугрел 

или тикагрелор), или Клопидогрел ако 

претходните не се достапни или 

контраиндицирани, се препорачуваат 

пред (или најкасно за време на) ПКИ и 

се продолжуваат преку 12 месеци 

освен ако нема контраиндикации, како 

пр. голем ризик од крварење.  

 

 
 

 
 

I 

 

 
 

 
 

A 

Аспиринот (орален или i.v, ако не 

може да голта) се препорачува што е 

можно поскоро кај сите пациенти во 

отсуство на контраиндикации.  

 

I 

 

B 

Употреба на GP IIb/IIIa инхибитори 

треба да се земе во предвид како 

избавувачка (bailout) стратегија ако 

има докази за “no-reflow’’ или 

тромботична компликација. 

 

IIa 

 

C 

Може да се размисли за Кангрелор кај 

пациенти што не примале инхибитори 

на P2Y12 рецептори. 

 

IIb 

 

A 

Антикоагулантна терапија 

За време на примарна ПКИ се 

препорачува антикоагулантна заедно 

со антитромбоцитна терапија кај сите 

пациенти. 

 

I 

 

C 

Се препорачува рутинска употреба на 

UFH. 

I C 

Кај пациенти со хепарин индуцирана 

тромбоцитопенија, бивалирудин се 

препорачува како антикоагуланс од 

избор за време на примарна ПКИ.  

 

I 

 

C 

Треба да се размисли за рутинска 

употреба на еноксапарин i.v.  

 

IIa 

 

A 

Треба да се размисли за рутинска 

употреба на бивалирудин. 

 
IIa 

 
A 

Fondaparinux не се препорачува кај 

примарна ПКИ. 
 

III 

 
B 

 



 

 

. 

. . . . . 

. 
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5.2.2.3 Терапии за намалување на големина на 

инфарктот и микроваскуларната обструкција 

Крајната големина на инфарктната зона и МВО се мајорни 

независни предиктори на долгорочен морталитет и срцева 

слабост кај пациенти со прележан СТЕМИ.216,217 МВО се 

дефинира како неадекватна миокардна перфузија по успешно 

механичко отварање на ИА и е предизвикан од неколку 

фактори.218 МВО се дијагностицита веднаш по ПКИ кога пост-

процедуралниот ангиографски ТИМИ проток е <3 или при ТИМИ 

проток 3 кога миокардниот блаш е 0 или 1, или кога СТ-сегмент 

резолуцијата по 60-90 минути од процедура е <70%. Други не-

инвазивни техники за дијагноза на МВО се касно појачување со 

гадолиниум (LGE), КМР (најдобра за идентификување и 

квантификација на МВО, контрастна ехокардиографија, СПЕКТ 

МПС, позитрон емисиона томографија (ПЕТ).218 Различни 

стратегии како коронарно пост-кондиционирање, далечно 

исхемично кондиционирање, ран ив метопролол, GP IIb/IIIa 

инхибитори, лекови кои го таргетираат митохондријалниот 

интегритет или патиштата на азотниот оксид, аденозинот, 

модулаторите на глукоза, хипотермија, и друго, покажале дека се 

од бенефит во пред-клинички и мали клинички студии,217,219 но 

сеуште нема терапија која е насочена кон намалување на 

повредата од исхемија/реперфузија (големина на ИМ) која јасно 

е поврзана со подобрен клинички исход. Намалувањето на 

повредата од исхемија/реперфузија и МВО останува 

неисполнета потреба за понатамошно подобрување на 

долгорочната коморна функција кај СТЕМИ. 

5.3 Фибринолиза и 

фармакоинвазивна стратегија 

5.3.1 Бенефит и индикации на фибринолиза 

Фибринолитичката терапија е важна реперфузиона стратегија 

во услови каде неможе да се понуди примарна ПКИ во 

соодветна временска рамка, и спречува 30 рани смртни случаи 

на 1000 третирани пациенти во првите 6 часа од почетокот на 

симптоми.220 Најголемиот апсолутен бенефит се гледа кај 

пациентите со најголем ризик, вклучувајќи ги постарите, и кога 

третманот се дава <2 часа од почетокот на симптоми.138,221 

Фибринолитичката терапија се препорачува во рок од 12 часа од 

почеток на симптомите доколку ПКИ не може да се изведе 120 

минути од СТЕМИ дијагноза (види Фигура 3) и ако нема 

контраиндикации. Што покасно се јавува пациентот (особено 

после 3 часа),98,120,121 повеќе треба да се размислува за трансфер 

во примарна ПКИ болница (спротивно од давање фибринолиза) 

бидејќи ефикасноста и клиничкиот бенефит на фибринолизата 

се намалува со тек на времето.120 Во присуство на 

контраиндикации за фибринолиза, важно е да се проценат 

потенцијално живото-спасувачкиот ефект наспроти 

потенцијално живото-загрозувачките нус појави на фибрино-

лизата, земајќи ги во предвид алтернативните опции во 

третманот како што е одложена примарна ПКИ. 

Дозите на фибринолитици и антитромботички ко-терапии се 

наведени во Табела 7. 

  

 
 

Дози на антитромбоцитна и парентерална 
антикоагулантна ко-терапија кај примарна ПКИ 

Антитромбоцитна терапија 

Аспирин “Loading’’ доза од 150–300 мг орално или 

75–250 мг ив, ако не може пер ос, следено 

од одржувачка доза од 75–100 мг/дневно. 

Clopidogrel “Loading’’ доза од 600 мг орално, следена 

од одржуваќка доза 75 мг/дневно. 

Prasugrel “Loading’’ доза од 60 мг орално, следена 
од одржувачка доза 10 мг/дневно. 
Кај пациенти со ТТ <60 кг, се препорачува 
одржувачка доза од 5mg/ден. Prasugrel е 
контраиндициран кај пациенти со 
претходен мозочен удар. Кај пациенти >75 
г. не се препорачува, но ако е потребен 
треба да се користи доза од 5 мг/дневно. 

Ticagrelor “Loading’’ доза од 180 мг орално, следена 
од одржувачка доза од 90 мг два пати 
дневно. 

Abciximab Болус од 0.25 мг/кг ив и 0.125 μg/кг/мин 
инфузија (максимум 10 μg/мин) за 12 часа. 

Eptifibatide Двоен болус од 180 μg/кг ив (дадени во 10 
мин интервал) следена од инфузија од 2.0 
μg/кг/мин до 18 часа. 

Tirofiban 25 μg/кг во тек на 3 мин ив, следени од 
одржувачка инфузија од 0.15 μg/кг/мин до 
18 часа. 

 
Парентерална антикоагулантна терапија 

UFH 70–100 IU/кг ив болус кога не се планира 

GP IIb/IIIa инхибитор, а 50–70 IU/кг ив 

болус со GP IIb/IIIa инхибитори. 

Enoxaparin 0.5 мг/кг ив болус. 

Bivalirudin 0.75 кг/кг ив болус следено од ив инфузија 
од 1.75 мг/кг/час до 4 часа по процедура. 

Дози на антитромбоцитна и парентерална 
антикоагулантна терапија кај пациенти кои не примаат 
реперфузиона терапија 

 
Антитромбоцитна терапија 

Aspirin “Loading’’ доза од 150–300 мг орално 
следена од одржувачка доза 75–100 
мг/дневно 

Clopidogrel “Loading’’ доза од 600 мг орално, следена 
од одржувачка доза 75 мг/дневно. 

Парентерална антикоагулантна терапија 
 

UFH Иста доза како со фибринолитичка 
терапија (види Табела 7). 

Enoxaparin Иста доза како со фибринолитичка 
терапија (види Табела 7). 

Fondaparinux Иста доза како со фибринолитичка терапија 
(види Табела 7). 
 

 

Табела 6. Дози на антитромботични и 
антикоагулантни ко-терапии кај пациенти 
кои се третираат со примарна ПКИ, или кои 
не добиваат реперфузија 

 

 

ГП=гликопротеин; и.в.=интравенски; IU=интернационални 
единици; ПКИ=перкутана коронарна интервенција; 
UFH=нефракциониран хепарин 
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Фибринолитичка терапија 

Препораки Classa Levelb 

Кога фибринолиза е реперфузиона стратегија на избор, се препорачува да се почне со третман што е 

можно поскоро по СТЕМИ дијагнозата, најдобро во пред-болнички услови.96,98,123,222 

 
I 

 
A 

Препорачани се фибрин-специфични агенси (т.е. тенектеплаза, алтеплаза, ретеплаза).223,224 I B 

 

Треба да се размисли за половична доза на тенектеплаза кај пациенти >75 години.121 
IIa B 

Антитромбоцитна ко-терапија со фибринолиза 

Орален или i.v. аспирин е индициран.213 I B 

Клопидогрел е препорачан во дополнение на аспирин.225,226 I A 

DAPT (во форма на аспирин плус P2Y12 инхибитор) е препорачан до 1 година кај пациенти третирани со 

фибринолиза и последователна ПКИ. 

 
I 

 
C 

Антикоагулантна ко-терапија со фибринолиза 

Се препорачува антикоагулантна терапија кај пациенти третирани со литици до реваскуларизација (ако е 

изведена) или до крај на престој во болница до 8 дена. Антикоагулансот е:199,224,227–233  

• Еноксапарин i.v. следен со s.c. (се препорачува пред UFH) или 227–232 

• UFH тежински пресметан i.v. bolus следен со инфузија или.224 

• Кај пациенти третирани со стрептокиназа: fondaparinux i.v. болус следен од s.c. доза 24 часа покасно.199,233 

I A 

I A 

I B 

IIa B 

Трансфер по фибринолиза 

Трансфер до ПКИ болница по фибринолиза е индициран кај сите пациенти веднаш по фибринолиза.121,124,126–

130,234 

I A 

Интервенции по фибринолиза 

Итна ангиографија и ПКИ ако е индицирана се препорачува кај пациенти со срцева слабост/шок.124, 235 I A 

Спасувачка ПКИ е препорачана веднаш по неуспешна фибринолиза (< 50% СТ-сегмент резолуција по 60–90 

мин) или при хемодинамска нестабилност или влошувачка исхемија.121,124,236 

 
I 

 
A 

Ангиографија и ПКИ на ИА, ако е истата индицирана се препорачува помеѓу 2 до 24 часа по успешна 

фибринолиза.125–128,234 

I A 

Итна ангиографија и ПКИ е индицирана во случај на повторувачка исхемија или при докази за ре-оклузија по 

првично успешна фибринолиза.124 

 
I 

 
B 

 

 ДАПТ = двојна антиагрегантна терапија; ИА =инфарктна артерија; i.v. = интравенски; ПКИ = перкутана коронарна интервениција; 

 СКП = систолен крвен притисок; s.c. = субкутано; СТЕМИ = Миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација; UFH =нефракциониран 
 хепарин 
 aКласа на препораки – bНиво на доказ. 
 cКлопидогрелот е P2Y12 инхибитир од избор по фибринолиза,  
 48 часа по фибринолиза кај пациенти подложени на ПКИ може да се размисли за промена кон прасугрел/тикагрелор. 

 

 
5.3.2 Пре-хоспитална фибринолиза 

Во мета-анализа од 6 рандомизирани студии (н = 6434), пре-

хоспиталната фибринолиза води до редукција на раниот 

морталитет за 17% споредено со хоспитална фибринолиза,123 

особено кога е дадена во првите 2 часа од почеток на 

симптомите.138 Овие и повеќе скорешни податоци поддржу-

ваат пре-хоспитална иницијација на фибринолитички третман 

кога е индицирана реперфузиона стратегија.97,99,100,237 

STREAM студијата покажа дека пре-хоспитална фибринолиза 

следена од рана ПКИ стратегија е поврзана со слични исходи 

како и трансферот за примарна ПКИ кај СТЕМИ пациенти кои  

 

 

 

 

 

 

 

се јавуваат 3 часа по почеток на симптомите и кои не 

можеле да бидат подложени на примарна ПКИ во рок од 1 

час по ПМК.121,238 

Доколку тренираниот медицински или парамедицински 

персонал е способен да го ализира ЕКГ записот на лице 

место, или да го прати во болница за интерпретација се 

препорачува да се започне со фибринолитичка терапија во 

не-болнички услови. Целта е да се почне со фибринолитик 

10 минути од поставување на дијагноза на СТЕМИ. 



 

 

aaPTT = активирано парцијално тромбопластинско време; eGFR = Гломеруларна филтрациона стапка; i.v. = интравенски; IU = 
интернационални единици; rPA = рекомбинантен плазминоген активатор; s.c. = субкутано; tPA = ткивен плазминоген активатор; 
UFH = нефракциониран хепарин. 
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5.3.3 Ангиографија и перкутана коронарна 
интервенција по фибринолиза (фармако- инвазивна 
стратегија) 

 

По започнување на литичка терапија, се препорачува пациентите 

да се трансферираат во ПКИ центар (Фигура 3). Во случаи на 

неуспешна фибринолиза, или ако има докази за реоклузија или 

реинфаркт со повторна СТ-сегмент елевација, индицирана е  итна 

ангиографија и спасувачка ПКИ.124 Во овие услови, не е покажано 

дека реадминистрација на фибринолиза е од бенефит и не треба 

да се поттикнува.124 Дури и да е можно фибринолизата да биде 

успешна (СТ-сегмент резолуција >50% на 60–90 мин; типична 

реперфузиона артимија; и ослободување од градна болка), 

стратегија на рутинска рана ангиографија се препорачува доколку 

нема други контраиндикации. Неколку рандомизирани студии126–

128,234,239,240 и мета-анализи129,130 покажаа дека раната рутинска 

ангиографија со последователна ПКИ (доколку е потребна) по 

фибринолиза ги намалува стапките на ре-инфаркт и повторувачка 

исхемија споредено со стратегијата на чекање каде ангиогра-

фијата и реваскуларизацијата биле индицирани само кај пациенти 

со спонтана или индуцирана тешка исхемија или ЛК дисфункција, 

или кај оние со позитивен исхемичен тест.  

Бенефитите на рана рутинска ПКИ по фибринолиза биле видени 

во отсуство на зголемен ризик од лоши исходи (мозочен удар 

или мајорно крварење) и во сите субгрупи на пациенти.241 Така 

што рана ангиографија со последователна ПКИ доколку е 

индицирана е препорачаниот стандард на нега по успешна 

фибринолиза (види Фигура 3).  

Значајно е оптималното време што се губи помеѓу успешна лиза 

и ПКИ, во различни студии опишани се големи варијации, од 

средно 1.3 часа во студијата Комбинирана Ангиопластика и 

Фармаколошки интервенции наспроти само Тромболитици кај 

Акутен Миокарден инфаркт (CAPITAL AMI)240 до 17  часа кај  Grupo 

de An'alisis de la Cardiopat'ıa Isquémica Aguda (GRACIA)-1234 и 

STREAM студиите.121 Во ажурирана анализа на 6 рандомизирани 

студии, раната ангиографија (<2 часа) по фибринолиза не била 

поврзана со зголемен ризик од 30-дневна смртност /реинфаркт 

или болничко мајорно крварење, а пократкото време од почеток 

на симптоми до ангиографија (<4 часа) било поврзано со 

намалена рата на наведените нескани настани.125
 
 

Tабела 7 Дози на фибринолитици и антитромботична ко-терапија 

Лек Почетна терапија Специфични 
контраиндикации 

Дози на фибринолитици 

Стрептокиназа 1.5 милиони единици за 30–60 мин ив Претходен третман со 
стрептокиназа или 
анистреплаза 

Алтеплаза (tPA) 15 мг ив болус 
0.75 мг/кг ив за 30 мин (до 50 мг) потоа 0.5 мг/кг ив за 60 мин (до 35 мг) 

 

Ретеплаза (rPA) 10 единици + 10 единици ив болус на 30 мин оделени  

Тенектеплаза (TNK-

tPA) 

Единечен ив болус: 

30 мг (6000 IU) ако<60 кг 

35 мг (7000 IU) ако 60 до <70 кг 

40 мг (8000 IU) ако 70 до <80 кг 

45 мг (9000 IU) ако 80 до <90 кг 50 мг (10000 IU) ако ≥90 кг 

Се препорачува да се намали до половична доза кај пациенти ≥75 г. 

 

Дози на антитромбоцитни ко-терапии 

Аспирин Почетна доза од 150–300 мг орално (или 75–250 мг ив доколку орална 

ингестија не е можна) следена од одржувачка доза 75–100 мг/дневно. 

 

Клопидогрел “Loading’’ доза од 300 мг орално, следена од одржувачка доза 75 

мг/дневно. 
Кај пациенти ≥75 год: “Loading’’ доза 75 мг, 

следена од одржувачка доза 75 мг/дневно. 

 

Дози на антикоагулантни ко-терапии 

Еноксапарин Кај пациенти <75 год: 

30 мг ив болус следен од 1 мг/кг сц по 15 мин., секои 12 часа до 
реваскуларизација или испис дома, максимално до 8 дена. Првите две сц 
дози не треба да поминат 100 мг по инјекција. 

Кај пациенти ≥75 год: 

без i.v. болус; почнете со прва сц доза од 0.75 мг/кг со максимум од 75 мг по 
инјекција за првите 2 сц дози. 

Кај пациенти со еGFR <30 mL/min/1.73 m2, без разлика на возраст, сц дози се 
даваат на секои 24 часа. 

 

UFH 60 IU/кг ив болус со максимум 4000 IU следен од ив инфузија од 12 IU/кг со 

максимум 1000 IU/час за 24–48 часа. Треба да се следи целно aPTT: 50–70 

сек. или 1.5 до 2.0 пати од контролната, на 3, 6, 12 и 24 часа. 

 

Fondaparinux (само со 

streptokinase) 

2.5 мг ив болус следен од s.c. доза од 2.5 мг еднаш дневно до 8 дена или 

до испис од болница. 
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Базирано на анализите, како и на студиите со средно одложување 

помеѓу почеток на лиза и ангиографија од 2-17 часа,121,126-128 се 

препорачува време од 2-24 часа по успешна лиза.  

5.3.4 Споредба на фибринолитици  

Фибрин-специфичен агенс треба да има приоритет.224 Единечен 

болус на tenecteplase ткивен плазминоген активатор (TNK-tPA) е 

еквивалентен на акцелерирана tPA во намалување на 30-дневен 

морталитет, но е побезбеден во превенција на не-церебрални 

крварења и крвна трансфузија, и е полесно да се употреби во пре-

болнички услови.223  

5.3.5 Дополнителна антитромбоцитна и антикоагулан-

тна терапија 

Рана студија покажа дека бенефитите на аспирин и 

фибринолитици (пр. стрептокиназа) се адитивни.213 Првата доза 

на аспирин треба да се соџвака или да се даде ив и ниска доза 

(75–100 мг) да се даде орално понатаму.  Клопидогрелот заедно 

со аспиринот го намалува ризикот од кардиоваскуларни настани 

и севкупен морталитет кај пациенти третирани со 

фибринолиза225,226 и треба да се додаде на аспиринот како 

дополнение на литичката терапија. Прасугрел и Тикагрелор не се 

доволно испитани како дополнение на фибринолиза. Нема докази 

дека додавањето на GP IIb/IIIa инхибитори ќе ја подобри 

миокардната перфузија или исходите кај пациентите третирани со 

фибринолиза и крварењето може да се зголеми.242 

Парентералната антикоагулација треба да се преферира до 

реваскуларизација (доколку е изведена). Во спротивно, треба да 

се дава најмалку 48 часа, или за време на болничкиот престој до 

8 дена. И покрај зголемениот ризик за мајорно крварење, вкупниот 

клинички бенефит го фаворизира еnoxaparin пред UFH во 

студијата Проценка на Безбедност и Ефикасност на Нови 

Тромоблитици 3(ASSENT 3) (n = 6095).227 Во големата студија 

Enoxaparin и тромболитичка реперфузија кај АМИ третман- 

Тромболиза кај Миокарден инфаркт 25 (ExTRACT–TIMI 25) 

студијата (n = 20 506), ниска доза на еноксапарин била дадена кај 

пациенти >75 години   и  кај  оние  со влошена бубрежна функција 

(проценет креатинин клиренс <30 мл/мин). Еноксапарин е поврзан 

со намалување на ризикот од смрт и реинфаркт на 30 дена 

спредено со тежински прилагодена доза на UFH, но со 

зголемување на не-церебрални крваречки компликации. Вкупниот 

клинички бенефит (пр. отсуство на смрт, нефатален инфаркт, 

интракранијално крварење) го фаворизира еноксапаринот.229,230   

Конечно, fondaparinux, во големата OASIS-6 студија покажа дека е 

супериорен во овие услови пред плацебо или UFH во превенирање 

на смрт или реинфаркт199,233 особено кај пациенти кои примиле 

стрептокиназа. Во голема студија со стрептокиназа243, биле 

забележани значајно помалку ре-инфаркти со бивалирудин даден 

за 48 часа споредено со UFH, иако по цена на средно и незначајно 

зголемување на не-церебрални крваречки компликации. 

Бивалирудинот не е испитуван со фибрин-специфични агенси. 

Така што нема докази за поддршка на директни тромбин 

инхибитори како дополнение на фибринолиза. 

Прилагодена на телесна тежина ив тенектеплаза, аспирин, и 

клопидогрел дадени орално и еноксапарин ив следен од сц доза 

до време на ПКИ (реваскуларизација), го сочинуваат 

антитромботичниот коктел кој е најиследуван како дел од 

фармако-инвазивната стратегија.121,126,128,242,244 

5.3.6 Опасности од фибринолиза 

Фибринолизата е поврзана со мали но значајно поголем број на 

мозочни удари, најчесто поради мозочно крварење, со зголемен 

ризик на првиот ден по терапија. Постара возраст, помала ТТ, 

женски пол, претходен ЦВИ, систолна и дијастолна хипертензија 

на прием се значајни предиктори за интра-кранијално 

крварење.245  

 

 

 

 

Во последните студии, интра-кранијалното крварење се 

случува во 0.9-1% од вкупната популација која била 

истражувана.121,223,246 Во STREAM студијата почетниот 

зголемен број на интра-кранијални крварења кај пациенти ≥75 

г. бил намален по преправање на протоколот со намалување 

на дозата на тенектеплаза за 50%. Податоци од повеќе студии 

укажуваат дека мајорните не-церебрални крварења се 

случиле кај 4-13% од пациентите кои биле третирани. 

Давањето стрептокиназа може да биде поврзано со 

хипотензија, но тешки алергиски реакции се ретки.121,223,224,246 

Ре-администрација на стрептокиназа треба да се избегнува 

поради антитела кои може да ја пореметат нејзината 

активност и поради алергиски реакции. 

5.3.7 Контраиндикации на фибринолиза 

Кратка успешна ресуситација не е контраиндикација за 

фибринолиза. Кај пациенти со рефракторен срцев застој, 

литичката терапија не е ефективна, го зголемува ризикот од 

крварење и не се препорачува. Продолжена или трауматична 

но успешна ресуситација го зголемува ризикор од крварење и 

е релативна контраиндикација за фибринолиза.247 Табела 8 ги 

наведува апсолутните и релативните контраиндикации за 

фибринолиза. 

 

Tабела 8 Контраиндикации на тромболитичка 
терапија 

Aпсолутни 

Претходна интракранијална хеморагија или мозочен 

удар од непознато потекло. 

Исхемичен мозочен удар во претходните 6 месеци. 

Оштетување на централниот нервен систем или 

неоплазма или АВ малформација. 

Скора голема травма/хирургија/повреда на глава (во тек 

на последниот месец). 

Гастроинтестинално крварење последниот месец. 

Познато крваречко нарушување (не вклучува месечен 

циклус). 

Аортна дисекција. 

Некомпресибилни пункции во последните 24 часа 

(пр.биопсија на црн дроб, лумбална пункција). 

Релативни 

Транзиторна исхемична атака во претходните 6 месеци. 

Орална антикоагулантна терапија. 

Бременост или 1 месец по породување. 

Рефрактерна хипертензија (СКП >180 mmHg и/или ДКП 

>110 mmHg). 

Напредната болест на црниот дроб. 

Инфективен ендокардитис. 

Активен пептичен улкус. 

Пролонгирана или травматска реанимација. 
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5.4 Аорто-коронарна бајпас хирургија  
Итнааорто-коронарна бајпас хирургија (АКБП) треба да се земе 

впредвид кај пациенти со отворена ИА, но со несоодветна 

анатомија за ПКИ и/или кога е во опасност голем дел од 

миокардот или при кардиоген шок.248 Кај пациенти со ИМ и 

механички компликации кои имаат потреба од коронарна 

реваскуларизација, се препорачува АКБП за време на   

хируршката репарација. Кај СТЕМИ пациенти со неуспешна ПКИ 

или коронарна оклузија недостапна за ПКИ, итен АКБП не е 

често употребуван бидејќи бенефитите на АКБП во вие услови 

се непознати. Бидејќи времето до реперфузија е долго, 

можноста за спасување на миокардот е мала, а хируршкиот 

ризик е зголемен.  

Во отсуство на рандомизирани податоци, оптимално време за 

не-итен АКБП кај стабилни пациенти пост-ИМ треба 

индивидуално да се процени. Преглед на исписни податоци од 

Калифорнија споредува пациенти со ран (<3 дена, n = 4676) 

наспроти одложен (>3 дена, n = 4800) АКБП по ИМ.249 

Пациентите кои биле подложени на ран АКБП имале повисока 

стапка на морталитет (неподредена стапка на морталитет 5.6% 

vs. 3.8%; propensity-adjusted odds ratio 1.40, 95% CI 1.12–1.74; P 

< 0.001), со највисок морталитет виден кај пациенти кај кои 

операцијата била изведена на денот на инфарктот (8.2%). Но, не 

можело да се направи разлика помеѓу НСТЕМИ и СТЕМИ, а 

високо-ризичните пациенти побрзо добивале третман. 

Пациентите со хемодинамско влошување или со ризик за 

повторувачки исхемични случувања (т.е. пациенти со голема 

регија на загрозен миокард како резултат на критични коронарни 

стенози или повторувачка исхемија) треба да се оперираат што 

е можно побргу без чекање на целосно опоравување на 

функцијата на тромбоцитите по прекин на ДАПТ. За сите други 

пациенти, период на чекање од 3 до 7 дена може да е најдобар 

компромис (најмалку 3 дена по прекин на тикагрелор,187,250 5 за 

клопидогрел или 7 за прасугрел)7 додека за аспиринот е 

препорачано продолжување.251 Првата доза на аспирин по АКБП 

се препорачува 6-24 часа по операција во отсуство на крваречки 

случувања.252,253  

6. Третман за време на 
хоспитализација и испис од 
болница 
 

6.1 Единица за коронарна нега/ Единица за 

интензивна коронарна нега  
 
По реперфузија се препорачува примените СТЕМИ пациенти да 

се примат во ЕКН/ЕИКН или слична единица за континуиран 

мониторинг и специјализирана нега. Персоналот треба да е 

запознаен со третманот на АКС, аритмии, срцева слабост, 

механичка циркулаторна поддршка, инвазивно и неинвазивно 

хемодинамско мониторирање (артериски и пулмонален 

артериски притисок), респираторен мониторинг, механичка 

вентилација и таргетиран третман на температура. Единицата 

исто така треба да третира пациенти со сериозна бубрежна и 

белодробна болест. Бараната организација, структура и 

критериуми на ЕКН/ЕИКН се опишани во извештајот на ESC-

Acute Cardiovascular Care Association (ACCA).254  

6.2. Мониторинг 
          ЕКГ мониторинг на аритмии и СТ-сегмент 

девијации се препорачува најмалку 24 часа од почетокот на 

симптомите кај сите СТЕМИ пациенти. Подолг мониторинг 

треба да се земе во предвид кај пациенти со среден или висок 

ризик за срцеви аритмии (оние со повеќе од еден од слените 

критериуми: хемодинамски нестабилни, со тешки аритмии, 

ЛКЕФ <40%, неуспешна реперфузија, дополнителни критични 

коронарни стенози на поголеми крвни садови, или 

компликации при ПКИ). Понатамошниот мониторинг на 

аритмиите зависи од проценетиот ризик. Кога пациентот ја 

напушта ЕКН/ЕИКН, мониторнингот може да се одвива со 

телеметрија. Се препорачува пациентите кои се тренсфери-

раат помеѓу установи за време на временскиот интервал кога 

имаат потреба од континуиран мониторинг на ритамот, истиот 

да го прави персонал кој е соодветно опремен да се справи со 

живото-загрозувачки аритмии и срцев застој. 

6.3 Раздвижување  
Рано раздвижување од првиот ден, се препорачува кај 

повеќето пациенти  и е олеснето од користењето на радијален 

пристап за ПКИ. Пациентите со големо миокардно 

оштетување, срцева слабост, хипотензија или аритмии треба 

да одмараат во кревет пред да се процени миокардната 

функција и постигнување на клиничка стабилизација. 

Пролонгирањето на одморот во кревет и ограничувањето на 

физичката активност може повремено да е потребно кај 

пациенти со големи инфаркти или тешки компликации зависно 

од симптомите и способноста. 

6.4 Должина на престој 
Оптималната должина на престој во ЕКН/ЕИКН и во болница 

се одредува на индивидуална основа, според ризикот на 

пациентиот, коморбидитетите, функционалниот статус и 

социјалната поддршка. Генерализација на успешна 

реперфузија и познавањето на коронарната анатомија води 

кон прогресивно намалување на должината на престој по 

СТЕМИ, со значајно намалување на 30-дневниот морталитет, 

сугерирајќи дека раното испишување од болница не е 

поврзано со касен морталитет.255,256 Неколку студии покажаа 

дека пациентите со низок ризик со успешна примарна ПКИ и 

комплетна реваскуларизација можат безбедно да се испуштат 

од болница вториот или третиот ден по ПКИ.256-262 

Кандидатите за рано испуштање од болница по СТЕМИ, можат 

да бидат идентификувани со користење на едноставни 

критериуми (пр. Вторите Критериуми за Приамрна 

ангиопластика кај миокарден инфаркт (PAMI-II) Zwolle 

индексот за примарна ПКИ или други критериуми.257,258 PAMI-

II критериумите ги идентификуваат како пациенти со низок 

ризик оние на возраст <70 години, со ЛКЕФ >45%, една или 

дво-садовна коронарна болест, успешна ПКИ и без 

перзистентни аритмии. Краткотраен болнички престој значи 

ограничено време за соодветна едукација на пациентите и 

зголемување на дозите на лекови за секундарна превенција. 

Следствено, овие пациенти треба да имаат порана 

консултација со кардиолог, матичен лекар или со 

специјализирана сестра и да бидат вклучени во рехабилита-

циони програми, во болница или надвор од неа. Ран (истиот 

ден) трансфер до локална болница по успешна ПКИ е рутинска 

пракса. Тоа може да се изведе безбедно со соодветен 

мониторинг и супервизија кај одредени пациенти, односно 

оние без знаци и симптоми на траечка миокардна исхемија, 

без аритмии, хемодинамски стабилни, кои немаат потреба од 

вазоактивна и механичка поддршка и кои не се закажани за 

понатамошна реваскуларизација.263
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Оптоварувачка доза Аспирин треба да се даде кај сите СТЕМИ 

пациенти и клопидогрел како  P2Y12 инхиботор на избор (600 мг 

оптоварувачка доза) пред или најкасно за време на ПКИ. 

Прасугрел и Тикагрелор не се препорачуваат. Идеално, 

хронична антикоагулација не треба да се прекине за време на 

прием. Се препорачува гастрична заштита со инхибитор на 

протонска пумпа. 

Одржување по СТЕМИ: Во основа продолжувањето на орална 

антикоагулација кај пациенти со индикација за ДАПТ  треба да 

се процени внимателно и да се продолжи само доколку има 

јасни докази. Исхемичните и крваречки ризици треба да се 

земат во предвид. Иако има значајно препокривање на ризик 

факторите поврзани со исхемични и со крваречки исходи, 

повеќе ризик скорови за крварење го надминуваат CHA2DS2-

VASc скорот [Срцева слабост, Хипертензија, Возраст >75г, 

Дијабетес, Мозочен удар (удвоена), Васкуларна болест, 

Возраст 65-74 и Пол (жени)] во предвидување на ризик од 

крварење.270,271 

За повеќето пациенти, треба да се размисли за тројна терапија 

(во форма на орална антикоагулација, аспирин и клопидогрел)  

во рок од 6 месеци. Потоа орална антикоагулација плус 

аспирин или клопидогрел се продолжува дополнителни 6 

месеци. По 1 година се препорачува да се продолжи само 

оралната антикоагулација. При многу висок ризик од крварење, 

тројната терапија треба да биде редуцирана на 1 месец по 

СТЕМИ, со продолжување на двојна терапија (ОАК со аспирин 

или клопидогрел) до 1 година, а потоа само антикоагулација.5,7  

Дозата на оралната антикоагулација треба внимателно да се 

следи со целна вредност на ИНР во долниот дел од 

препорачаните вредности. Кога се користи орален не-витамин 

К антагонист, треба да се примени најниската ефективна доза 

за превенција од мозочен удар, но не се препорачува 

намалување под дозволена доза. Отворена, рандомизирана, 

контролирана, мултицентрична студија за истражување на две 

стратегии во третман кај лица со АФ и ПКИ (PIONEER  AF-PCI)  

рандомизираше 2124 пациенти со не-валвуларна АФ, кои беа 

подложени на ПКИ со стентирање (͂околу 12% СТЕМИ 

пациенти), да примаат ниска доза rivaroxaban [15 мг еднаш 

дневно)] плус P2Y12  инхибитор (93% клопидогрел) и без 

аспирин  12 месеци, многу ниска доза rivaroxaban (2.5 mg два пати 

дневно) плус ДАПТ (95% клопидогрел) 1,6 или 12 месеци или 

стандардна терапија со дозно одреден вит К антагонист плус 

ДАПТ (96% клопидогрел) 1, 6, 12 месеци.272 Примарната 

безбедносна цел (ТИМИ клиничко значајно крварење) било 

пониско во двете групи кои примале rivaroxaban. Немало 

разлика во мајорно крварење или трансфузии меѓу групите. Но 

оваа студија е со пониска моќност за проценка на разликите во 

исхемичните случувања како стент тромбоза или мозочен удар. 

Следствено, останува несигурноста околу компаративната 

моќност на трите режими на антитромботици кај пациенти со 

висок ризик од мозочен удар или стент тромбоза.  

6.5 Специјални под-групи на пациенти 
 

6.5.1 Пациенти на антикоагулантна терапија 

Многу пациенти кои се јавуваат со СТЕМИ се претходно на 

орална антиокоагулација или имаат потреба од долгорочна 

антикоагулација по настанот. Додавањето на ДАПТ на 

оралната антикоагулација го зголемува ризикот од крварење 

за 2-3 пати споредено со само антикоагулација.266-269 

Третман за време на СТЕМИ: Бидејќи оралната антикоагула-

ција е релативна контраиндикација за фибринолиза, пациенти-

те со СТЕМИ треба да бидат тријажирани за примарна ПКИ 

стратегија без разлика на времето до ПКИ реперфузија. Треба 

да примаат дополнителна парентерална антикоагулација без 

разлика на времето на последна доза ОАК. GP IIb/IIIa 

инхибитори треба да се избегнуваат. 

6.5.2 Постари пациенти 
Како резултат на стареењето на популацијата, се очекува 

голем дел од постарите пациенти да се презентираат со 

СТЕМИ. Бидејќи овие пациенти вообичаено се со атипични 

симптоми, дијагнозата на ИМ може да биде одложена или 

пропуштена. Во дополнение, постарите лица имаат повеќе 

коморбидитети и поретко примаат реперфузиона терапија 

споредено со помладите пациенти. 273,274 Постарите 

пациенти исто така се со ризик од крварење и други 

компликации од акутните терапии, бидејќи ризикот од 

крварење се зголемува со возраста, намалувањето на 

бубрежната функција, и зголемувањето на коморбидитети-

те. Опсервациските студии често покажуваат прекумерно 

дозирање на антитромботичните режими кај постарите.275

              

Логистика пред прием во болница 

Препораки Класаa Нивоb 

Сите болници кои учествуваат во 

третман на СТЕМИ пациенти треба да 

имаат КИН/ЕИКН опремена за да ги 

обезбеди сите нивоа на нега кај СТЕМИ 

пациентите, вклучувајќи и третман на 

исхемија, тешка срцева слабост, 

аритмии и честите коморбидитети.  

 

I 

 

C 

Трансфер до примарната болница без ПКИ  
Треба да се размисли за трансфер во 

текот на истиот ден по успешна ПКИ, 

т.е. кај пациенти без траечка миокардна 

исхемија, аритмија или хемодинамска 

нестабилност, на кои не им треба 

вазоактивна или механичка поддршка, и 

не им треба дополнителна рана 

реваскуларизација. 

 

 

IIa 

 

 

C 

Мониторинг 
Наведено е дека сите СТЕМИ пациенти 

треба да бидат ЕКГ мониторирани 

најмалку 24 часа.   

I C 

Должина на престој во КИН 

Индицирано е мониторирање во ЕИКН/ 

ПИКН најмалку 24 часа по успешна 

реперфузиона терапија и 

некомплициран клинички тек, секогаш 

кога тоа е возможно, проследено со 

трансфер на одделение во 

последователните 24-48 часа.  

 

I 

 

C 

Испис од болница 
Ран испис (во рок од 48–72 часа) се 

смета за соодветен кај селектирани 

ниско-ризични пациенти, доколкус е 

обезбедена рана рехабилитација и 

соодветно следење на пациентот.  

 

IIa 

 

A 

КИН = единица за коронарна нега; ЕИКН = единица за 
интензивна кардиолошка нега; ЛКЕФ = левокоморна 
ежекциона фракција; PAMI-II, Second Primary Angioplasty in 
Myocardial Infarction; ПКИ = перкутана коронарна 
интервенција; СТЕМИ = МИ со СТ-сегмент елевација. 
aКласа на препорака. 
bНиво на доказ. 
cПример:,PAMI-II критериуми: возраст <70 години, ЛКЕФ 
>45%, едно или дво-садовна болест, успешна ПКИ и без 
перзистентни аритмии. 
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Агенс 

Нормална бубрежна функција и фаза 1–3 ХББ (eGFR 

≥30 mL/min/1.73 m
2
) 

Фаза 4 ХББ (eGFR 15 до 

<30 mL/min/1.73 m
2
) 

Фаза 5 ХББ (eGFR <15 

mL/min/1.73 m
2
) 

Аспирин ‘’Loading’’ доза од 150–300 мг орално следено од 

одржувачка доза од 75–100 мг/дневно. 

Без дозна преправка Без дозна преправка 

Клопидогрел “Loading’’ доза од 300–600 мг орално следено од 75 
мг/дневно. 

Без дозна преправка Нема достапни 
информации 

Тикагрелор “Loading’’ доза од 180 мг орално следено од 90 мг два 

пати дневно. 

Без дозна преправка Не се препорачува 

Прасугрел “Loading’’ доза од 60 мг орално следено од 10 мг/дневно. Без дозна преправка Не се препорачува 

Еноксапарин 1 мг/кг сц два пати дневно, 
0.75 мг/кг сц два пати дневно кај пациенти ≥75 години. 

1 mg/kg s.c. еднаш на ден Не се препорачува 

UFH Пред коронарографија: 

Болус 60–70 IU/кг ив (max 5000 IU) и инфузија (12–15 

IU/кг/час, макс 1000 IU/час), целно aPTT 1.5–2.5 x 

контрола. 
За време на ПКИ: 

70-100 IU/кг ив (50–70 IU/кг кога се дава заедно со GP 
IIb/IIIa инхибитори). 

Без дозна преправка Без дозна преправка 

Fondaparinux 2.5 мг сц еднаш дневно. Не се препорачува ако 

eGFR <20 mL/min/1.73 m2 

или дијализа 

Не се препорачува 

Бивалирудин Болус 0.75 мг/кг ив, инфузија 1.75 мг/кг/час. 
Доколку eGFR ≥30 и ≤60 mL/min/1.73m2 намали доза на 
инфузија до1.4 мг/кг/час. 

Не се препорачува Не се препорачува 

Abciximab Болус 0.25 мг/кг ив следено од 0.125 μg/кг/мин 

инфузија (максимум 10 μg/мин). 

Внимателна проценка на 
ризик од крварење 

Внимателна проценка 
на ризик од крварење 

Eptifibatide Болусa 180 μg/кг ив следено од инфузија 2.0 μg/кг/мин 18 

часа. 
Доколку eGFR <50 mL/min/1.73 m2 намали доза на 
инфузија на 1.0 μg/кг/мин. 

Не се препорачува Не се препорачува 

Tirofiban Болус 25 μg/кг ив следено од 0.15 μg/кг/мин. Намали инфузиона 
стапка за 50% 

Не се препорачува 

 

 

 

 

 

 

 

Понатаму, тие исто имаат повисок ризик од механички 

компликации.  

Клучно е да се одржува активен сомнеж за ИМ кај постари 

пациенти со атипични симптоми, третирајќи ги според 

препораките и користење на посебни стратегии за 

намалување на ризикот од крварење; ова вклучува 

внимание кон соодветно дозирање на антироботичната 

терапија, особено во однос на бубрежната функција, 

изнемоштеноста или коморбидитетите, и користење на 

радијален пристап што е можно почесто. Нема возрасен 

лимит за давање на реперфузиона терапија, особено 

примарна ПКИ.276 

 

6.5.3 Бубрежна дисфункција 

Бубрежна дисфункција [проценета ГФР-гломеруларна 

филтрациона стапка (eGFR) <30 mL/min/1.73 m2] е присутна 

кај 30–40% пациенти со АКС и е поврзана со полоша 

прогноза и повисок ризик одболнички морталитет.277 Како 

резултат на разликите во клиничката презентација (поретко 

презентирање со градна болка и поретко присуство на 

типични ЕКГ манифестации), можно е одложено 

поставување на дијагноза. Иако одлуките за реперфузија на 

пациенти со СТЕМИ треба да се направат пред да биде 

достапна проценка на бубрежна функција, важно е 

да се процени ГФР што е можно проскоро. Типот и дозата на 

антитромботичниот агенс (види Табела 9) и количината на 

потрошен контраст треба да се земе во предвид базирано на 

реналната функција.277 АКС пациенти со хронична бубрежна 

болест (ХББ) примаат често прекумерни дози на 

антитромботици, што придонесува кон зголемено крварење.275 

Следствено, кај пациенти со позната или очекувана редукција 

на бубрежна функција, некои антитромботици треба или да не 

се дадат или нивните дози соодветно да се намалат. 

Обезбедување на соодветна хидратација за време на, и по 

примарната ПКИ и ограничување на дозата на контрастот, 

претпочитано контастен агенс со ниска осмолалност, се важни 

чекори за намалување на ризикор од контраст индуцирана 

нефропатија.1 

 

6.5.4 Не-реперфузирани пациенти 

Пациенти кои поради специфични причини (долго 

одложување) не примаат реперфузиона терапија во 

препорачаното време (први 12 часа) треба веднаш да се 

проценат клинички за да се отфрли присуство на клиничка, 

хемодинамска и елктролитна нестабилност. 

 

 

 

Табела 9. Препорачани дози на антитромботични агенси во акутна нега на пациенти со хронична бубрежна 
болест 

aPTT = активирано парцијално тромбопластинско време; ХББ = хронична бубрежна болест; eGFR = проценета гломеруларна 
филтрациона рата; GP = гликопротеин; IU = интернационални единици; ив = интравенски; ПКИ = перкутана коронарна 
интервенција; s.c. = субкутано; UFH = нефракциониран хепарин. 
aДвоен болус доколку се администрира во тек на примарна ПКИ. 
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Примарна ПКИ стратегија е индицирана во присуство на знаци 

или симптоми кои укажуваат на траечка  миокардна исхемија, 

срцева слабост, хемодинамска нестабилност или живото-

загрозуваки аритмии,141  а треба да биде разгледана кај 

стабилни асимптоматски пациентени 12-48 часа од почеток на 

симтоми.133,142 По тоа време треба да се размисли за не-

инвазивен тест за присуство на резидуална миокардна 

ихсемија/вијабилност со цел да се одлучи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за касна инвазивна стратегија или елективна коронарографија. 

Но рутинска ПКИ не е индицирана кај тотално оклудирана ИА по 

првите 48 часа од почеток на симптоми поради висок ризик од 

касни компликации (види Фигура 4).135,137  Рана ехокардио-

графија со ЛКЕФ проценка е индицирана кај сите пациенти. 

Медицинската терапија вклучува ДАПТ, антикоагулација и  

   

 

Фигура 4 Реперфузиони стратегии на инфарктна артерија според време од почеток на симптоми 

ИА = инфарктна артерија; ПКИ = перкутана коронарна интервенција, СТЕМИ = акутен миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација. 

При рана презентација (кај СТЕМИ дијагноза 3 часа од почеток на симптоми), примарна ПКИ стратегија е стратегија од избор. 

Доколку очекуваното време од СТЕМИ дијагноза до ПКИ реперфузија е >120 min, тогаш е индицирана итна  фибринолиза. После 

3 часа (и до 12 ч) од појава на симптоми, колку покасно се јавува пациентот, толку повеќе треба да се размислува за примарна 

ПКИ стратегија наспроти фибринолиза. При СТЕМИ во еволуција (12-48 ч од симптоми) треба да се размисли за рутинска 

примарна ПКИ кај сите пациенти (ангиографија и стентирање доколку е индицирано). По 48 часа (доцен СТЕМИ), ангиографија 

треба да се изведе но не се препорачува рутиснка ПКИ на тотално оклудирана ИА. Без разлика на време на почеток на симптомите, 

присуството на симптоми кои сугерираат исхемија, хемодинамска нестабилност или живото-загрозувачки аритмии се индикација 

за примарна ПКИ стратегија. 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
АКС = акутен коронарен синдром; ПКИ = перкутана коронарна интервенција; SGLT2 = натриум-гликоза ко-транспортер-2 
aКласа на препорака. 
bНиво на доказ 
cКраткотрајно прекинување на метформин може да се земе впредвид по инвазивна коронарна процедура 

Третман на хипергликемија 

. 

. . 

28                                                                                                                                                          ESC Guidelines 
 

 

терапии за секундарна превенција. Кај пациенти каде ПКИ 

конечно ќе биде изведена се преферира тикагрелор или 

прасугрел,186,187 додека кај пациенти кои не се подложени на ПКИ 

се препорачува клопидогрел.225 Антикоагулација, претпочитано 

со  fondaparinux, е индициран до миокардна реваскуларизација 

или до испис од болница.199 Овие пациенти најчесто добиваат 

субоптимален третман. Важно е да се нагласи дека тие треба да 

примаат иста терапија за секундарна превенција како и они кои 

добиле навремена реперфузија.  

 

6.5.5 Пациенти со Дијабетес 
Пациентите со дијабетес се презентираат со атипична 

симптоматологија, и следствено може да добијат одложен 

почеток на третманот.278 Дополнително на ова, пациентите со 

дијабетес се одликуваат со дифузна атеросклеротична 

болест.279 Иако пациентите со дијабетес се со повисок ризик од 

смртност и компликации (вклучувајќи и повторувачка 

реваскуларизација по ПКИ), селекцијата на антитромботична 

терапија и реперфузиона терапија  се иста како кај пациентите 

без дијабетес. Во однос на користењето на антитромботична 

терапија, посилните орални P2Y12 рецептор инхибитори 

(прасугрел или тикагрелор) конзистентно покажале релативни 

бенефити со повисоко асполутно намалување на ризикот кај 

пациенти со дијабетес споредено со клопидогрел.280 На прием 

се препорачува да се процени гликемијскиот статус кај сите 

СТЕМИ пациенти без или со позната историја за дијабетес или 

хипергликемија, и често да се мониторира кај пациентите со 

дијабетес или хипергликемија.  Кај критично болни пациенти, 

има висок ризик од хипогликемијски настани кога се користи 

интензивна инсулинска терапија.281 Во отсуство на поголеми 

докази за водење на оптимален глукозен третман (пр. целни 

вредности на третман и на гликемија) кај СТЕМИ пациенти, 

блиска, но не толку строга глукозна контрола е најверојатно 

најдобриот пристап. Во акутната фаза разумно е да се третира 

хупергликемија (т.е. да се одржува концентрација на гликемија 

≤11.0 ммол/Лили 200 мг/дЛ) но да се избегнува хипогликемија.282 

За да се процени ризик од бубрежна слабост, се препорачува да 

се измери еГФР кај пациенти на метформин и/или натриум-

глукоза ко-транспортер-2 (SGLT2) инхибитори.

6.6. Проценка на ризик 

          6.6.1 Клиничка проценка на ризик  

На сите пациенти со СТЕМИ треба да им се направи рана 

проценка на краткорочен ризик, вклучувајќи и проценка на 

големината на миокардното оштетување, успешна 

реперфузија, и присуство на клинички маркери за висок ризик 

за понатамошни настани вклучувајќи постара возраст, брза 

срцева работа, хипотензија, Килип класа >1, ИМ на преден 

ѕид, претходен ИМ, зголемен серумски креатинин, историја на 

срцева слабост, или периферна артериска болест. Неколку 

видови на ризик скорови биле развиени, базирани на 

идентификувачки параметри во акутната фаза пред 

реперфузија.264,283 Глобалниот Регистар за Акутни Коронарни 

Случувања  (GRACE) ризик скорот е препорачан за проценка 

на ризик.283,284 Сите пациенти треба да направат проценка на 

долгорочниот ризик пред испис, вклучувајќи и ЛКЕФ, тежина на 

КАБ и комплетност на реваскуларизација, резидуална 

исхемија, компликации за време на хоспитализација и ниво на 

метаболни ризик маркери, вклучувајќи и вкупен холестерол, 

LDL-C, HDL-C, триглицериди на гладно и плазма гликоза како 

и бубрежна функција. Бидејќи нивоата на LDL-C се намалуваат 

за време на првите денови по ИМ, треба да се мерат што е 

можно поскоро по прием. Пациентите со неуспешна 

реперфузија се со висок ризик од рани компликации и смрт. 

Овие пациенти треба да се проценат за присуство ан 

резидуална исхемија и миокардна животоспособност. Бидејќи 

ризикот за настани се намалува со тек на време, индицирана 

е рана проценка на ризик. 

6.6.2 Не-инвазивен имиџинг во третман и стратификација 

на ризик 

Левокоморната  дисфункција е клучен прогностички фактор. 

Затоа се препорачува нејзино одредување пред испис од 

болница кај сите СТЕМИ пациенти. Итна ехокардиографија 

при јавување во болница е индицирана кај пациенти со cardiac 

arrest, кардиоген шок, хемодинамска нестабилности или 

сомнение за механички компликации и ако дијагнозата на 

СТЕМИ не е сигурна. Рутинска ехокардиографија по примарна 

ПКИ се препорачува за проценка на ЛК функција во мирување, 

како и

  

  

 

Препораки 

 

Класаa 

 

Нивоlb 

Се препорачува да се мери гликемијскиот статус при првична проценка на сите пациенти, и да се прави 
често мониторирање кај пациентите со познат дијабетес или хипергликемија (дефинирани како ниво на 
глукоза ≥11.1 ммол/Лили ≥200 мг/дЛ). 

 

I 

 

C 

Кај пациенти на метформин и/или SGLT2 инхибитори, бубрежната функција треба внимателно да се 
следи најмалку 3 дена по коронарографија/ПКИ.c 

 

I 

 

C 

Терапија за намалување на гликемијата треба да се земе впредвид кај АКС пациенти со ниво на глукоза 
>10 ммол/Л(>180 мг/дЛ), додека епизоди на хипогликемија (дефинирани како нивоа ≤3.9 ммол/Лили ≤70 
мг/дЛ) треба да се избегнуваат. 

 

IIa 

 

C 

Помалку строга глукозна контрола треба да се земе впредвид во акутна фаза кај пациенти со 

понапредна кардиоваскуларна болест, постара возраст, подолго траење на дијабетес, и повеќе 
коморбидитети.  

 

IIa 

 

C 
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ДК и валвуларна функција, за да се исклучат рани пост-

инфарктни механички компликации и ЛК тромб. Оваа проценка 

вообичаено се прави со ехокардиографија, но во одредени 

случаи каде ехокардиографијата е субоптимална или 

неодредена, СМР може да е добра алтернатива. Пациентите со 

повеќесадовна болест каде само ИА била третирана, или пациенти 

со касно презентирачки СТЕМИ, може да имаат бенефит од 

дополнителна проценка за резидуална исхемија или вијабилност. 

Третманот на не-ИА лезии кај пациенти со повеќесадовна 

болест е дискутиран во дел 5.2.1.4. Кај пациенти кои се јавуваат 

по акутното случување со завршен ИМ, присуството на 

повторувачка ангина или документирана исхемија и докажана 

вијабилност во голема миокардна територија може да помогне 

во дефинирање на стратегија за планирана реваскуларизација 

на оклудирана ИА135,285,286, иако доказите се контроверзни. 

Времето на најдобриот визуелизациски модалитет (ехокардио-

графија, SPECT, CMR, или PET) за детектирање на резидуална 

исхемија и миокардна животоспособност (вијабилитет) останува 

да биде одредена, но исто така ќе зависи од локалната 

достапност и експертиза. Најдобро проценети и достапни 

тестови се стрес ехокардиографија и SPECT (и двете користени 

во комбинација со вежбање и фармаколошки стрес) но PET и 

CMR се истотака индицирани. Но, кај пост-ИМ пациенти 

детекцијата на резидуална исхемија со ехокардиографија е 

предизвикувачка поради присуството на постоечки ѕидни 

абнормалности.287 “LGE-CMR imaging” има висока дијагностичка 

точност во проценка на трансмуралниот степен на миокардната 

лузна во ткивото.288 Но можноста да се детектира вијабилитет 

или да се предвиди опоравување на подвижноста на ѕидот не е 

значајно подобра од другите визуелизациски техники.289 

Присуството на дисфункционален вијабилен миокард со  LGE-

CMR е независен предикотор на морталитет кај пациенти со 

исхемичка ЛК дисфункција.290  

Во последно време, присуството на истенчување на ѕидот со 

ограничена лузна покажа поврзаност со подобрување на 

контрактилноста и резолуција на ослабувањето на ѕидот по 

реваскуларизација, нагласувајќи ја важноста на вијабилитетот 

пред дебелината на ѕидот и миокардната реваскуларизација во 

подобрување на прогнозата.291 PET е исто така техника со висока 

моќ на резолуција, но нејзината употреба е ограничена од 

цената и достапноста. Рандомизирана клничка студија со ПЕТ 

имиџинг покажа дека пациентите со значајна дисфункција но 

вијабилен миокард ќе имаат значаен бенефит од миокардна 

реваскуларизација и можат да ја подобрат регионалната и 

глобалната контрактилна функција, симптомите, физичката 

активност и долгорочната прогноза.292  Поврзаноста помеѓу 

вијабилноста и подобреното преживување по реваскулари-

зација беше покажано во мета-анализа.293  

Кај пациентите со ЛКЕФ пред испис <_40%, се препорачува 

повторна проценка 6-12 недели по комплетната 

ревскуларизација и оптимален медикаментозен третман, во цел 

на проценка на потенцијална потреба за примарна превенција 

со имплантација на имплантабилен кардиовертер дефибри-

латор (ICD).3 Дополнителни параметри кои се мерат со имагинг 

кај овие пациенти и кои може да се користат како цели во 

клинички студии се: (1) големина на инфаркт (CMR, SPECT, и 

PET); (2) загрозен миокард (SPECT, CMR); (3) MVO (CMR); и (4) 

интрамиокардна хеморагија (CMR). Големината на инфарктот и 

MVO се предиктори за долгорочен морталитет и срцева слабост 

кај пациенти кои преживеале СТЕМИ. 216,217,294 

Резиме на индикации за “imaging’’ и  стрес 
тестирање кај пациенти со миокарден инфаркт 

со СТ-сегмент елевација   

Препораки Класаa Нивоb 

При презентација 

Итна ехокардиографија е препорачана 

кај пациенти со кардиоген шок и/или 

хемодинамска нестабилност или 

сомнение за механички компликации 

без да се одложува ангиографија. 

 

I 

 

C 

Итна ехокардиографија пред 

коронарографија треба да се земе 

впредвид при сомнеж во дијагнозата. 

IIa C 

Не се препорачува рутинска 

ехокардиографија која ја одложува 

итната ангиографија. 

III C 

Коронарна КТ ангиографија не се 

препорачува. 

III C 

За време на болнички престој (по примарна 

ПКИ) 

Рутинска ехокардиографија за проценка 

на ЛК и ДК функција, откривање на рани 

пост-ИМ механички компликации, и 

исклучување на ЛК тромб се 

препорачува кај сите пациенти.  

 

I 

 

B 

Итна ехокардиографија е 

индицирана кај хемодинамски 

нестабилни пациенти.  

I C 

Кога ехокардиографијата е 

субоптимална/неубедлива, треба да се 

размисли за алтернативен “imaging” 

метод (CMR). 

IIa C 

Или стрес ехо, CMR, SPECT, или 

PETможе да се користат за проценка на 

миокардна исхемија и вијабилност, 

вклучувајќи и кај повеќесадовна КАБ.  

IIb C 

По испис од болница 

Кај пациенти со ЛКЕФ ≤40% пред испис, 

се препорачува повторување на  

ехокардиографија 6–12 недели по ИМ, и 

по комплетна реваскуларизација и 

оптимална медикаментозна терапија, се 

препорачува да се процени 

потенцијалната потреба од имплантација 

на ICD како примарна превенција. 

 

I 

 

C 

Кога ехо записот е субоптимален 

или неубедлив,треба да се 

размисли за алтернативни “imaging” 

методи (се претпочита CMR) за 

проценка на ЛК функција. 

 

IIa 

 

C 

 
КАБ = коронарна артериска болес; CMR = срцева магнетна резонан-
ца; CT = компјутеризирана томографија; ICD = имплантабилен 
кардиовертер дефибрилатор; ЛК = лева комора; ЛКЕФ = левокоморна 
истисна фракција; МИ = миокарден инфаркт; ПКИ = перкутана 
коронарна интервенција; PET = позитрон емисиона томографија; ДК 
= десна комора; SPECT = single-photon emission computed 
tomography. 
aКласа на препорака. 
bНиво на доказ. 



 

 

. 

. . 

30                                                                                                                                                           ESC Guidelines 
 

 

7. Долгорочни терапии за 
СТЕМИ 

7.1 Интервенции во животниот стил и 
контрола на ризик фактори 
Клучни интервенции во животниот стил вклучуваат прекин на 

пушење, оптимална контрола на крвниот притисок, совети за 

диета и контрола на ТТ и охрабрување на физичка активност. 

Деталните препораки се достапни од ЕЗК препораките за 

превенција.4 За време на хоспитализација времето на 

имплементирање на секундарна превенција е ограничено, и 

критично важно е да има соработка помеѓу кардиологот, општиот 

лекат, рехабилитациската сестра, фармацевтот, диетологот и 

физиотерапевтот. Животните навики тешко се менуваат и 

воведувањето и следењето на овие промени треба да се 

воспостави долгорочно.  

7.1.1 Престанок на пушење 

Пушењето има силен про-тромботичен ефект, и прекинот на 

пушењето е потенцијално најефективен од сите мерки на 

секундарна превенција.301 Прекинот на пушење треба да почне 

за време на хоспитализација, кога пушењето не е дозволено, и 

да продолжи во периодот по испис од болница.302,303 Бенефитот 

на прекинот на пушење кај пациенти со КАБ вклучувајќи и со 

прележан ИМ, се покажа во мета-анализата (20 опсервациони 

студии кои вклучија 12 603 пациенти) со 36% намален 

морталитет кај оние кои се откажале.304  

Значаен број на КАБ пациенти продолжуваат или повторно 

почнуваат да пушат, потврдувајќи ја адиктивната природа на 

пушењето.305 Има силни докази за интервенции во комбинација 

со бихевиорална поддршка и фармакотерапии кои вклучуваат 

никотин заместителна терапија, буприон и варениклин.305,306 

Електронските цигари можат да бидат корисни во прекинот на 

пушење, со одредени докази од две рандомизирани клнички 

студии (662 пациенти) кои покажале дека електронските цигари 

со никотин имаат повисок процент на успешен престанок на 

пушење споредено со плацебо.307  

7.1.2 Диета, алкохол и контрола на ТТ 

Сегашните препораки за превенција препорачуваат: (i) диета 

слична на Медитеранската со максимум 10% од вкупна енергија 

внесување преку сатурирани масти, заменувајќи ги со 

полисатурирани масни киселини, и што можно помал внес на 

транс масти; (ii) внес на сол < 5 г на ден; (iii) 30–45 г влакна на ден; 

(iv) 2:200 г овошје и 200 г заленчук на ден; (v) риба 1–2 пати 

неделно; (vi) 30 г несолени јаткасти плодови дневно; (vii) 

ограничен внес на алкохол [максимум 2 чаши (20 г алкохол) 

дневно за мажи и 1 за жени]; и (viii) обесхрабрување на внес на 

благи напитоци.4 Умерен внес на алкохол кај лица што 

абстинираат не се препорачува. Лица со прекумерна тежина [ 

(ИТМI) >25 кг/м2] покажуваат повисока смртност споредна со 

лица со нормална тежина (ИТМ помеѓу 20 кг/м2 и <25 кг/м2). 

Абдоминалната дебелина е особено штетна, и загубата на ТТ 

има бенефит на КАБ ризик факторите. Следствено, одржување 

нормална ТТ или губење ТТ се препорачува кај сите, 

вклучително и пациенти со СТЕМИ.308 Но, нема докази дека 

губитокот на ТТ сам по себе носи намален морталитет. 

7.1.3 Срцева рехабилитација базирана на физичка 

активност 

Сите АМИ пациенти треба да учествуваат во програма за срцева 

рехабилитација,309 имајќи ја во предвид нивната возраст, пред-

инфарктно ниво на активност и физичка ограниченост. Програмата 

за срцева рехабилитација вклучува вежбање, модификација на 

ризик фактори, едукација, стрес менаџмент, и псхихолошка 

поддршка.309 Во голема мета-анализа, вежбањето како дел од 

програмата за срцева рехабилитација било поврзано со 22% 

намалување на стапката на срцева смртност кај пациенти со 

КАБ.309 Се смета дека бенефитот на срцевата рехабилитација се 

должи на директните физиолошки ефекти на вежбањето и преку 

ефектите на срцевата рехабилитација на контрола на ризик 

факторите, животниот стил и расположение.310 Дополнителен 

бенефит во контекст на краток болнички престој е да се обезбеди 

соодветна титрација и мониторинг на клучни терапии базирани на 

докази. Денес, повеќето рехабилитациски програми се нудат како 

програми за амбулантски пациенти со траење од 8-24 недели.311,312 

7.1.4 Воспоставување нормални активности 

Враќање на работа по АМИ претставува важен индикатор на 

рехабилитацијата. Младите  жени се со зголемен ризик за 

невраќање на работа, поради доказите за полоша 

рехабилитација по ИМ од мажите на иста возраст.313 Одлуките 

треба да се индивидуални базирани на ЛК функција, 

комплетност на реваскуларизација, контрола на ритамот и 

карактеристиките на работното место. Продолжено боледување 

не е од корист, и лесна до средно-тешка физичка активност по 

испис треба да се охрабрува. Сексуалната активност треба да 

се воспостави рано по МИ, според физчката способност на 

пациентот. Советите за патување со авион кај пациенти со ИМ 

се ограничени поради лимитирани податоци. Факторите 

поврзани со клиничките услови како и должина на патување, 

дали со придружба, и ниво на вознемиреност исто така играат 

улога. За некомплициран комплетно реваскуларизиран ИМ со 

ЛКЕФ >40% ризикот од патување се смета за безбеден по 

болнички испис (од 3 ден па натаму). Кај комплициран СТЕМИ, 

вклучувајќи срцева слабост, ЛКЕФ <40%, резидуална исхемија и 

аритмија патувањето треба да биде одложено до 

стабилизирање на состојбата.314 

7.1.5 Контрола на крвен притисок 

Хипертензијата е преовладувачки ризик фактор кај СТЕМИ, и 

заради тоа треба да е добро контролирана. Во дополнение на 

промени на животниот стил (што подразбира намален внес на сол, 

зголемена физичка активност, намалена ТТ), треба да се вклучи и 

фармакотерапија со целна вредност на СКП од < 140 mmHg. Кај 

постари изнемоштени пациенти, целните вредности треба да се 

поблаги, додека кај пациенти со многу висок ризик кои толерираат 

лекови за намалување на КП, треба да се размисли за целни 

вредности од < 120 ммХг.4,315,316 И покрај докажаната ефикасност 

на овој третман, непридржувањето кон интервенциите во 

животниот стил и лековите може да влијае врз ефектите од 

третманот.  

7.1.6 Атхеренција кон третманот 
Намалено придржување кон терапијата е важна бариера за 

достигнување на оптималните терапевтски вредности и е 

поврзано со лош исход.317 Одложено следење на пациентот по 

ИМ резултира со полошо краткорочно и долгорочно 

придржување кон терапијата. Во мета-анализа од 376 162 

пациенти 
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придржувањето кон КВ лекови беше проценето дека се движи 

околу 57% по следење од 2 години.319  

Прифатено е дека придржувањето е одредено од 

социоекономскиот фактор, поврзано со лековите, состојбата на 

пациентот и здравствениот систем.320 Стратегија за намалување 

на лошото придрување е употреба на фиксно дозни комбинации 

или полипилули вклучително и клучни лекови за намалување на 

КВБ морталитет, како еднаш дневно-дозна таблета.321,322 

Единствената студија посветена на пост ИМ пациенти е фаза 2 

студијата со Фискно дозна Комбинација на Лекови за 

Секундарна КВС Превенција (FOCUS),323  каде  695 пациенти 

пост ИМ биле рандомизирани на вообичаена нега наспроти 

стратегија со полипилула (која содри аспирин, АКЕ инхибитор и 

статин) Во оваа студија по 9 месеци следење, групата со 

полипилула покажа подобрена адхеренција, споредено со 

групата со одделни лекови. Потребни се поголеми студии за да 

се докаже бенефитот на секундарната превенција.  

Иако ниската адхеренција се смета за сеприсутен проблем,324 

здравствените професионалци и пациентите треба да се свесни 

за овој проблем и да ја подобрат комуникацијата со давање на 

јасни информации, едноставни режими на третман насочени кон 

заедничко донесување на одлуки, мониоторинг и повратни 

информации. 

 
 
 

 
 

7.2. Антитромботична терапија                                                                                                        

Целосниот текст за долгорочна антитромботична терапија 

може да се најде во Веб агендата на интернет. Во дополнение 

оваа тема е детално покриена во ЕЗК фокусираното ажурирање 

за ДАПТ при КАБ објавена во исто време со овие препораки.7 

7.2.1 Aспирин 

Аспиринот се препорачува да се зема на недоредено време кај 

сите пациенти со СТЕМИ.329,330 За долгорочна превенција, 

ниските дози на аспирин (75-100 мг) се индицирани поради 

слични антиисхемични, а помалку негативни појави за разлика 

од повисоките дози, како што беше објавено во CURRENT-OASIS 

7 студијата.330 

 
 

 

7.2.2 Времетраење на двојна антитромбоцитна 
терапија и антитромботични комбинирани терапии  

ДАПТ, во комбинација аспирин со  P2Y12 инхибитор (прасугрел, 

тикагрелор или клопидогрел),се препорачува кај пациенти со 

СТЕМИ кои подлежат на примарна ПКИ (до 12 месеци).186,187 

Клопидогрелот се препорачува 1 месец кај пациенти третирани со 

фибринолиза без последователна ПКИ.225,226 Треба да се 

размисли за продолжување на времетраењето на ДАПТ до 12 

месеци кај овие пациенти.  

За пациенти каде е дадена фибринолиза и пружена ПКИ, ДАПТ 

се препорачува 12 месеци. Клопидогрел претставува P2Y12 

инхибитор на избор по фибринолиза. Потентните P2Y12 

инхибитори не се соодветно тестирани кај пациенти кои примиле 

фибринолиза и нивната безбедност (т.е.крваречки компликации) 

не е етаблирана. Но кај пациентите кои се подложени на ПКИ по 

фибринолиза, по безбедниот период (според пресметки 48 

часа), нема основа за да се смета дека потентните P2Y12 

инхибитори ќе додадат на ризикот и нема да допринесат за 

поголем бенефит од клопидогрелот во услови на примарна ПКИ.  

Не постои ниедна посветена студија на
 

времетраење на 

оптимална ДАПТ кај пациенти со висок крваречки ризик, повеќе 

студии покажаа дека скратувањето на ДАПТ до 6 месеци, 

споредено со 12 месеци или подолго, го намалува ризикот од 

крваречки компликации, без видливо зголемување во 

исхемичните случувања.331,332  

Две поголеми студии покажаа бенефит во намалувањето на 

нефаталните исхемични настани кај пациенти кои примаат  

ДАПТ подолго од 12 месеци.333,334 ДАПТ студијата вклучи само 

10% од СТЕМИ пациентите и не беа дадени до сега никакви 

информации за бенефитот во продолжувањето на клопидогрел 

или прасугрел од 12 до 30 месеци кај овие подгрупи на пациенти. 

Така што не се можни формални препораки за употребата на 

клопидогрел или прасугрел над 1 година.334   

Скоро објавената студија за Превенција на КВБ настани кај 

Пациенти со претходен Срцев Удар со користење на Тикагрелор 

во споредба со Плацебо заедно со Аспирин-Тромболиза кај 

Миокарден Инфаркт 54(PEGASUS-TIMI 54) која испитуваше 2 

дози на тикагрелор (60 мг и 90 мг дпд) споредено со плацебо, кај 

пациенти со историја на ИМ 1-3 години претходни и со високо 

ризични особини, покажа намалување на MACE со 90 мг 

тикагрелор.333  Немаше намалување во вкупниот морталитет, но 

имаше граничен сигнал кон намалување на КВБ морталитетот ( 

кога се даваа 2 дози) конзистентно со намалувањето на 

нефаталните случувања.333 60 мг доза (но не 90 мг) тикагрелор 

(со аспирин) исто така значајно го намали ризикот за мозочен 

удар споредено со аспирин монотерапија. Режимот на 

тикагрелор беше поврзан со значајно поголем ризик од 

крварење. Пациенти со предходен СТЕМИ сочинуваа повеќе од 

50% од PEGASUS-TIMI 54 популацијата, и анализата на 

подгрупите покажа конзистентни резултати кај пациентите со 

претходен СТЕМИ и НСТЕМИ.333 Според достапните податоци, 

продолжувањето ан ДАПТ над 1 година (до 3 години) во форма 

на аспирин со тикагрелор 60 мг 2 дневно може да се земе во 

предвид кај пациенти кои добро ја толерирале ДАПТ без 

крваречки компликации и кои имаат висок ризик за исхемични 

случувања. Желудочната заштите со ППИ се препорачува кај 

пациенти со историја на ГИ крварење и пациенти со повеќе 

ризик фактори за крварење како: понапредна возраст, 

антикоагулантна терапија, стероиди или употреба на НСАИД со 

високи дози аспирин и инфекција со Helicobacter pylori.335-337

Препораки Класаa Нивоb 

Се препорачува идентификација на 

пушачите и континуирано давање на 

совети за прекин, со давање на поддршка 

за помош преку контроли, заменски 

терапии на никотин, варенцилин или 

бупропион поединечно или во 

комбинација. 

 

 

 
I 

 

 

 
A 

Се препорачува учество во програма за 

срцева рехабилитација. 

 
I 

 
A 

Индициран е протокол за прекин на 

пушење во секоја болница која учествува 

во нега на СТЕМИ пациенти. 

 
I 

 
C 

Може да се размисли за употребата на 

полипилула и комбинирана терапија со 

цел да се зголеми придржувањето кон 

медикаментозната терапија. 

 

 
IIb 

 

 
B 

Бихевиорални аспекти по акутен миокарден 
инфаркт со СТ-сегмент елевација 
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Во студијата Акутен Коронарен Синдром-Тромболиза кај ИМ 

51 (ATLAS ACS 2–TIMI 51) (n = 15 526, 50% СТЕМИ), ниска доза 

на rivaroxaban (2.5 mg два пати дневно), заедно со аспирин плус 

клопидогрел, ја намали вкупната целна стапка  на КВС смрт, 

ИМ, или мозочен удар, но и севкупен морталите за 13 месеци. 

338 Стент тромбозата беше намалена за 1/3. Но, ова беше 

асоцирано со тројно зголемување на не-АКБП-поврзано 

мајорно крварење и интракранијална хеморагија.338 Базирано на 

ATLAS ACS 2–TIMI 51 студијата, кај селектирани пациенти со 

низок ризик за крварење, може да се размилси за 2,5 мг доза 

rivaroxaban кај пациенти на аспирин и клопидогрел по СТЕМИ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
7.3.1 Рана интравенска администрација на 
бета блокатори 

Кај пациенти кои примиле фибринолиза, ран третман со ив ББ 

ја намалува инциденцата на акутни малигни коморни аритмии, 

иако нема јасни докази за долгорочниот клинички бенефит.344–

346 

Кај пациенти кои биле подложени на примарна  ПКИ, Ефектот 

на Метопрололот во  Кардиопротекцијата за време на Акутен 

миокарден инфаркт (METOCARD-CNIC) студијата (n = 270) 

покажа дека раната администрација на ив метопролол (15 

мг) за време на дијагноза кај пациенти со антериорен СТЕМИ, 

без знаци за срцева слабост и СКП >120 ммХг е поврзана со 

 

 

                                                                          

намалување на големината на инфарктот мерено со CMR на 

5-7 дена (25.6 г. вс 32.0 г.; p  = 0.012), и повисока ЛКЕФ на 6 

месеци со CMR споредено со контролна група (48.7% вс 

45.0%; p = 0.018).347,348 Сите пациенти без контраиндикации 

примале орален метопролол во првите 24 часа. Инциденцата 

на MACE (збирна стапка на смрт, срцева слабост, ре-инфаркт, 

малигни коморни аритмии) на 2 години била 10.8% вс 18.3%  

на 2 годишно следење во групата на ив метопролол и 

контролната група (p = 0.065).348 
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Третманот со метопролол е поврзан со значајна редукција на 

инциденцата и големината на МВО.349 Рана терапија со ив 

Бета-блокатори кај пациенти со СТЕМИ пред примарна ПКИ 

(EARLY-BAMI) студијата рандомизира 683 пациенти со 

СТЕМИ во рок од 12 часа од градна болка на ив метопролол 

(5 mg при рандомизација и дополнителни 5мг веднаш по ПКИ) 

или на плацебо.350 Сите пациенти без контраиндикации 

примиле орален метопролол во рок од 12 часа. Раната 

администрација на метопролол ив не покажала бенефит во 

смисол на редукција на CMR-базираната големина на 

инфарктната зона, примарната крајна цел на студијата, 

достапна само кај 342 пациенти (55%), или ниво на 

ослободени биомаркери.

Препораки Класаa Нивоb 

Препорачана е антитромбоцитна терапија со ниска доза на аспирин (75–100 mg). I A 

По ПКИ се препорачува 12 месечна терапија со ДАПТ во форма на аспирин плус тикагрелор или прасугрел (или клопидогрел 

ако претходните не се достапни или контраиндицирани) освен ако нема контраиндикации како голем ризик од крварење. 

 
I 

 
A 

ППИ во комбинација со ДАПТ се препорачува кај пациенти со висок ризик од гастро-интестинално крварење. I B 

Кај пациенти со препорака за орална антикоагулантна терапија, оралните антикоагуланти се индицирани дополнително на 
антитромбоцитната терапија. 

I C 

Кај пациенти со висок ризик од тешки крваречки компликации, треба да се размисли за прекин на терапијата со P2Y12 

инхибиторот по 6 месеци. 

 
IIa 

 
B 

Треба да се размисли за тројна терапијаd 1-6 месеци кај пациенти кои биле стентирани и имаат индикација за 

антикоагулантна терапија (со баланс помеѓу проценет ризик од повторувачки коронарни случувања и крварење). 

 
IIa 

 
C 

Треба да се размисли за 12 месечен ДАПТ кај пациенти кои не биле подложени на ПКИ освен ако нема 

контраиндикации, како што е поголемиот ризик од крварење. 

 
IIa 

 
C 

Кај пациенти со ЛК тромб, треба да се даде антикоагулантна терапија до 6 месеци следена од повторувачки 
“imaging”техники. 

IIa C 

Кај пациенти со висок ризик за исхемијаe кои толерираат ДАПТ без крваречки компликации, може да се размисли за 

третман со ДАПТ во форма на тикагрелор 60мг 2пати дневно со Аспирин подолго од 12 месеци до 3 години. 

 
IIb 

 
B 

Кај пациенти со низок ризик за крварење кои се на аспирин и клопидогрел, може да се размисли за ниска доза на 
ривароксабан (2.5 mg 2 пати дневно). 

IIb B 

Употребата на тикагрелор или прасугрел не се препорачува како дел од тројната антитромбоцитна терапија со аспирин и 
орални антикоагуланси. 

 

III 
 

C 

АМИ = акутен миокарден инфаркт; КАБ = коронарна артериска болест;  ДАПТ  =  двојна антитромбоцитна терапија; eGFR = гломеруларна 

фултрациона рата; ЛК = лева комора; ПКИ = перкутана коронарна интервенција; ППИ = инхибитор на протонска пумпа;  

aКласа на препораки. 

bНиво на доказ. 

cИсторија на ГИТ крварење антикоагулантна терапија, хронични НСАИД/кортикостероиди и ≥2 или повеќе од следните: возраст ≥65 год, диспепсија, 

гастро-езофагеален рефлукс, инфекција со Helicobacter pylori, хроничен алкохолизам.  
dОрална антикоагулација, аспирин и клопидогрел. 

eДефинирани како возраст ≥50 год, и ≥1 од следните дополнителни ризик фактори: возраст ≥65 год, дијабетес мелитус на терапија, претходен 

спонтан АМИ, повеќесадовна КАБ, или хронична бубрежна дисфункција (eGFR <60 ml/min/1.73 m2).  
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Раната доза на ив метопролол беше поврзана со гранично 

намалување на малигните коморни аритмии (3.6% vs. 6.9%; p = 

0.050). Кај пациентите третирани со ив метопролол немаше 

зголемен ризик за хемодинамска нестабилност, АВ блок или за 

MACE 30 дена. Post Hoc анализите на студии за примарна ПКИ 

со тестирање на други хипотези сугерираа дека раната 

администрација на ив Б блокaтор може да биде повразна со 

клнички бенефит, но пристрасност не може да се исклучи дури 

и по корекцијата на дисбалансот во основните карактеристики. 
351,352  Според сегашните достапни докази, раното давање ив 

Бета-блокатори за време на презентирањето на симптомите, 

следено од орални Бета-блокатори, треба да се земе впердвид 

кај хемодинамски стабилни пациенти кои подлежат на примарна 

ПКИ.
  

7.3.2 Средно- и долгорочен третман со ББ       

Бенефитот на долгорочна терапија со орални Бета-блокатори по 

СТЕМИ е веќе етаблиран, иако најголемиот дел од 

поддржувачките докази доаѓаат од студиите изведени во 

времето пред реперфузија.353 Скорашен мултицентричен 

регистар кој вклучува 7057 консекутивни пациенти со АМИ 

покажа бенефит во однос на намалувањето на морталитетот 

при средно следење од 2.1 година поврзано со давање на Бета-

блокатори при испис, иако неможело да се идентификува врска 

помеѓу дозата и исходот.354 Со користењето на податоци од 

регистарот, се испитувало влијанието на ново воведениот 

третман со Бета-блокатори на КВБ случувања кај 19 843 

пациенти со АКС кои биле подложени на ПКИ.355 По средно 

следење од 3.7 години употребата на Бета-блокатори била 

поврзана со значајно намалување на морталитетот (adjusted HR 

0.90, 95% CI 0.84–0.96). Поврзаноста помеѓу Бета-блокаторите 

и исходот била различна помеѓу пациентите со или без 

скорешен ИМ (HR за смрт 0.85 вс 1.02; Pint = 0.007). Различно од 

овие резултати, во лонгитудинална обсервациона студија која 

вклучувала 6758 пациенти со претходен ИМ, употребата на 

Бета-блокатори не била поврзана со намалување на КВБ 

настани ниту морталитетот.356 Базирано на сегашните докази, 

рутинското администрирање на Бета-блокатори кај сите пост-

СТЕМИ пациенти треба да се земе во предвид како што е 

претходно дискутирано во препораките за срцева слабост.6 

Бета-блокаторите се препорачани кај пациенти со намалена 

систолна ЛК функција (ЛКЕФ ≤40%), во отсуство на  

контраиндикации како акутна срцева сабост, хемодинамска 

нестабилност, висок степен на АВ блок. Треба да се 

употребуваат агенсите и дозите со докажана ефикасност.357-361 

Бидејќи ниту една студија не го има опфатено соодветно 

прашањето за оптимално времетраење на терапијата со Бета-

блокатори, не може да се даде никаква препорака. Во однос на 

времето на започнување со орална терапија со Бета-блокатори 

кај пациенти кои не примиле рана ив Бета-блокада, 

ретроспективна регистарска анализа на 5259 пациенти покажа 

дека раната (пр. <24 часа) терапија со Бета-блокатори дава 

бенефит во преживувањето споредено со покасното 

воведување.362 Затоа, кај хемодинамски стабилни пациенти 

инцицијацијата на   орални Бета-блокатори треба да се планира 

во првите 24 часа.  

7.4 Терапија за намалување на масти 

Бенефитите на статините во секундарна превенција се неспорно 

демонстрирани до сега,363 и студиите ги покажаа бенефитите на 

рана и интензивна терапија со статини кај АКС.364,365 Мета-

анализа на студиите која ги споредува поинтензивната со 

помалку интензивната статинска терапија за намалување на 

LDL-C покажа дека поинтенизвната терапија води до поголемо 

  

намалување на ризиците од КВБ смртност, нефатален ИМ, 

исхемичен мозочен удар и коронарна реваскуларизација.366 За 

секое намалување во LDL-C за 1 ммол/Л, овие понатамошни 

намалувања на ризикот биле слични со пропорционалните 

намалувања во студиите на статини споредено со контролна 

група. Така што статините се препорачуваат кај сите пациенти 

со АИМ, без разлика на концентрацијата на холестерол при 

презентација. Терапијата за намалување на липидите треба да 

биде започната што порано, бидејќи тоа ја зголемува 

адхеренцијата на пациентот по исписот, и се дава во високо-

дизни режими, бидејќи истите се поврзани со рани и одржувачки 

клинички бенефити.4 Интензитетот на статинската терапија 

треба да се зголеми кај оние кои примаат ниска или статинска 

терапија со среден интензитет освен во случаи на историја на 

нетолеранција или други карактеристики кои можат да влијаат 

на безбедноста.366-368 Целната вредноиста на третманот на ЛДЛ 

холестеролот треба да биде ниво < 1.8 ммол/Л (<70 мг/дл) или 

најмалку 50% намалување на LDL-C когабазалните врдности на 

LDL-C се 1.8–3.5 ммол/Л.4,367,369  

Употребувањето на статинска терапија со послаб интензитет 

(ниски или умерени дозни режими), треба да се земе впредвид 

кај пациенти со зголемен ризик од несакани ефекти од статини 

(пр. кај постари, лица со бубрежна и хепатална слабост, 

претходни несакани ефекти или потенцијална интеракција со 

важна споредна терапија). По ИМ, липидниот профил минува 

низ фазични промени со мали намалувања во вкупниот 

холестерол, LDL-C, и HDL-C, и зголемувања во триглицеридите 

во првите 24 часа.370,371 Липиден профил треба да биде одреден 

колку што еможно порано по прием за СТЕМИ и може да биде 

земен на негладно, бидејќи вкупниот и HDL-C покажуваат мали 

дневни варијации, а LDL-C варијациите се до 10%.372  

Липидите треба повторно да се проценат по 4-6 недели од АКС 

за да се одреди дали таргетните вредности се постигнати и за 

проценка на безбедноста; и според тоа терапијата за 

намалување на липиди соодветно да се адаптира. Резултатите 

од студиите со високи дози на аторвастатин и симвастатин се 

наклонети кон статини со висок интензитет.366,373-375  

Кај пациенти нетолерантни на статини, треба да се размисли за 

третман со Езетимиб. Во интернационалната студија Подобрена 

Редукција на Исходи-Ефикасност на Виторин (IMPROVE-IT), 18 

144 пациенти со скорешен АКС (29% со СТЕМИ) биле 

рандомизирани или на езетимиб 10мг/симвастатин 40 мг или 

само симвастатин 40 мг, (симвастатинот бил титриран до 80 мг 

доколку LDL-C бил >79 мг/дл или 2.04 ммол/Л).376 Во период од 

7 години, вкупните примарни исходи: КВС смрт, ИМ, 

хоспитализација поради нестабилна ангина, коронарна 

реваскуларизација или мозочен удар биле значајно помали кај 

групата со комбиниран третман отколку групата само со статин 

(32.7% вс 7%; HR 0.94, 95% CI 0.89–0.99).  

Скорешни податоци од фаза I–III студии покажаа дека 

пропротеин конвертаза субтилисин/кексин тип 9 (PCSK9) 

инхибиторите намалуваат LDL-C до 60% било како 

монотерапија било како доплонение на статинска доза и 

истовремено покажуваат поволен ефект врз триглицеридите и 

HDL-C.377–380 Мета-анализите на постоечките студии со повеќе 

од 10 000 пациенти покажуваат значаен бенефит за морталите-

тот (HR 0.45, 95% CI 0.23–0.86) но се базираат на релативно 

малку исходи.378,381 Во студијата за Истражување на 

Понатамошни КВБ Исходи со PCSK9 инхибиција кај субјекти со 

зголемен ризик (FOURIER) со опфатени 27 564 пациенти со 

атеросклеротска КВ болест, дополнителни ризик фактори и LDL 

>70 мг/дл (1.8 ммол/Л), кои веќе примале  умерено или високо-

дозен режим на статини споредено со плацебо, еволокумаб
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инекциите ја намалиле примарната крајна стапка на КВ 

смртност, ИМ, мозочен удар, хоспиталзиација за нестабилна 

ангина или коронарна реваскуларизација за 15% во релативна 

стапка или за 1.5%  во апсолутна стапка. Немало разлики во 

вкупната смртност или КВ морталитет и немало значајни 

разлики во несаканите ефекти.382 Поради умерениот ефект кој 

го покажале во период на следење од 2 години, и недостатокот 

во редукцијата на морталитетот, неговата употреба сеуште 

треба да биде ограничена на селектирани високо-ризични 

пациенти. Базирано на релативно малите нивоа на доказ, 

клиничарите треба да размислат за додавање на нестатинска 

терапија кај пациенти со висок ризик кои не ги достигнуваат 

целните вредности по СТЕМИ и покрај максимално 

толерираните дози на статини. 

7.5 Нитрати 

Рутинската употреба на нитрати кај СТЕМИ не покажа бенефит 

во рандомизирани контролирани студии наспроти плацебо и не 

се препорачува.383 ИВ нитрати може да бидат корисни во 

акутната фаза кај пациенти со хипертензија или срцева слабост, 

во отсуство на хипотензија, десно-коморен инфаркт,  или срцева 

слабост или користење на фосфодиестераза тип 5 инхибитори 

во претходните 48 часа. По акутната фаза, нитратите остануваат 

ценети агенси за контрола на симптоми на резидуална ангина. 

7.6 Калциум антагонисти 

Мета анализа од 17 студии во кои беа вклучени Калциум 

антагонисти рано во почетокот на СТЕМИ не покажа бенефит во 

смртност или ре-инфаркт со тренд за повисок морталитет кај 

пациентите третирани со нифедипин. Следствено, рутинската 

употреба на Калциум антагонистите во акутната фаза не е 

индицирана.384,385 Во хроничната фаза, рандомизирана 

контролирана студија рандомизира 1775 пациенти со ИМ кои не 

биле на Бета-блокатори, на верапамил или пацебо, покажа дека 

ризикот од морталитет и ре-инфаркт беше намален со 

верапамилот.386 Така што за пациенти со контраиндикации за 

Бета-блокатори, особено во присуство на опструктивна 

белодробна болест, калциум антагонистите се разумна опција за 

пациенти без срцева слабост или влошена ЛК функција. 

Рутинска употреба на дихидропиридини, од друга страна не 

покажа бенефит по СТЕМИ,387 и тие треба да се препишуваат 

само при јасни индикации како хипертензија и резидуална 

ангина.388 

7.7 Ангиотензин-конвертирачки ензим инхи 
-битори и ангиотензин II рецептор блокато-
ри  

АКЕ инхибиторите се препорачуваат кај пациенти со намалена 

ЛКЕФ (≤ 40%) или кои имале срцева слабост во раната 

фаза.383,389-392 Систематичен преглед на студии за АКЕ 

инхибитори рано по СТЕМИ, покажа дека оваа терапија е 

безбедна, добро се толерира и е поврзана со значајно 

намалување на 30 дневниот морталитет, со најголем бенефит 

во првата недела.383,393 Третманот со АКЕ инхибитори се  

 

препорачува кај пациенти со ЛК систолна дисфункција или 

хипертензија или дијабетес и треба да се земат во предвид кај 

сите СТЕМИ пациенти.394,395 На пациентите кои не 

толерираат АКЕ инхибитори треба да им се даде 

ангиотензин II рецептор блокатор (АРБ). Во контекст на 

СТЕМИ, валсартанот покажа дека не е инфериорен на 

каптоприлот во студијата ВАЛсартан кај Акутен миокарден 

иНфаркт (VALIANT).396 

Терапија со минералокортикоид рецептор антагонисти 

(МРА) се препорачува кај пациенти со ЛК дисфункција 

(ЛКЕФ ≤40%) и срцева слабост по СТЕМИ.397-400 

Еплеренонот, селективен алдостеронски рецептор антаго-

нист покажа редукција на морбидитетот и морталитетот кај 

овие пациенти. Еплеренон Пост-ИМ Ефикасност кај Срцева 

Слабост и преживување (EPHESUS)  студијата рандомизи-

раше 6642 пациенти пост ИМ со ЛК дисфункција  (ЛКЕФ ≤ 40%) 

и симптоми на срцева слабост/дијабетес, на еплеренон или 

плацебо во рок од 3-14 дена по инфаркт.397 По средно време 

на следење од 16 месеци, беше регистрирано 15% релативно 

намалување во вкупниот морталитет и 13% намалување во 

вкупната стапка на смрт и хоспитализација за КВ настани.   

Две скорешни студии покажаа бенефит на ран третман со МРА 

при СТЕМИ без срцева слабост. Двојно-слепа, рандоми-

зирана, плацебо контролирана студија за проценка на Ризик и 

ефикасност на ран третман со Еплеренон кај пациенти со АМИ 

(REMINDER), рандомизираше 1012 пациенти со акутен 

СТЕМИ без срцева слабост на Еплеренон или плацебо во рок 

од 24 часа од почеток на симптоми.401  По 10.5 месеци 

примарната комбинирана крајна стапка на: КВ морталитет, ре-

хоспиталзиација или продолжена хоспитализација како 

резултат на срцева слабост, одржувачка коморна тахикардија 

или фибрилација, ЕФ ≤ 40%, или зголемени Б-тип натриуре-

тични пептиди (BNP) / N-terminal pro B-тип натриуретични 

пептиди (NT-proBNP)] се случиле во 29.4% кај активната група 

наспроти 18.2% во плацебо групата (P < 0.0001), со разлика 

особено водена од нивоата на BNP.401 Студијата за Блокадата 

на леталните ефекти кај АМИ со Алдостеронот третиран без 

или со Реперфузија за подобрување на Исходот и 

Преживувањето на 6 месеци следење (ALBATROSS)  рандо-

мизираше  1603  пациенти со акутен СТЕМИ или високо-

ризичен НСТЕМИ, на единечна ив болус доза од калиум 

канреноат (200 мг) следен со спиронолактон (25 мг дневно) 

наспроти плацебо. Студијата не покажа влијание на вкупниот 

исход (смрт, реанимиран срцев застој, значајна коморна 

аритмија, индикација за имплантабилен кардиовертер-

дефибрилатор или нова или влошувачка срцева слабост) на 6 

месеци. Во експлоративна анализа на СТЕМИ субгрупата 

(n=1229), исходот беше значајно намален во групата со 

активен третман (HR  0.20,  95%  CI 0.06–0.70).402 Идни студии 

можеби ќе ја расветлат улогата на МРА третманот во вакви 

услови. 

.  



 

 

. 
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Препораки Класаa Нивоb 

Бета-блокатори 

Орална терапија со Бета-блокатори е препорачана кај пациенти со срцева слабост и/или ЛКЕФ 

≤ 40% освен доколку не е контраиндицирана 

I A 

Треба да се размисли за интравенски Бета-блокатор во моментот на презентација, кај 

пациенти кои подлежат на примарна ПКИ, каде нема контраиндикации, нема знаци за акутна 

срцева слабост или СКП >120 mmHg. 

 
IIa 

 
A 

Треба да се размисли за рутинска орална терапија со Бета-блокатори за време на болничкиот 

престој, и истиот да се продолжи кај сите пациенти без контраиндикации. 

 
IIa 

 
B 

Интравенски Бета-блокатори треба да се избегнуваат кај пациенти во хипотензија, 

акутна срцева слабост, АВ блок или брадикардија. 

 
III 

 
B 

Терапии за намалување на липиди 

Се препорачува да се почне со високи дози на статиниc што е можно поскоро, освен ако не се 

контраиндицирани и да се задржат истите подолго време.  

 
I 

 
A 

Се препорачува вредност на LDL-C од <1.8 ммол/Л (70 мг/дЛ) или намалување за 50% доколку 

основниот LDL-C е помеѓу 1.8–3.5 ммол/Л (70–135 мг/дЛ). 

 
I 

 
B 

Се препорачува да се нарача липиден профил кај сите СТЕМИ пациенти што е можно поскоро. I C 

Кај пациенти со LDL-C ≥1.8 ммол/Л (≥70 мг/дЛ) кои и покрај максимално толерирани дози на 

статини остануваат под висок ризик, треба да се размисли за понатамошна терапија за 

намалување LDL-C. 

 
IIa 

 
A 

 АКИ-инхибитори/АРБ 

АКИ-инхибитори се препорачуваат, почнувајќи во првите 24 часа кај СТЕМИ пациенти со доказ 

за срцева слабост, ЛК дисфункција, дијабетес или антериорен инфаркт. 

 
I 

 
A 

АРБ, претпочитано валсартан, претставува алтернатива на АКЕ инхибиторите кај пациенти со 

срцева слабост и/или ЛК систолна дисфункција, особено кај оние кои не се толерантни кон АКИ 

инхибитори. 

 
I 

 
B 

Треба да се размисли за АКЕ инхибитори кај сите пациенти во отсуство на контраиндикации. IIa A 

МРА 

MRA се препорачуваат кај пациенти со ЛКЕФ ≤ 40% и срцева слабост или дијабетес, кои веќе 
примаат АКЕ инхибитор и Бета-блокатор, освен во присуство на бубрежна слабост или 
хиперкалемија. 

 
I 

 
B 

 
АВ = атрио-вентрикуларен; АКЕ=ангиотензин-конверитрачки ензим; АРБ=ангиотензин II рецептор блокатор; 

ЛК = лева комора; ЛКЕФ = левокоморна ежекциона фракција; МРА = минералокортикоид рецепторен антагонист;        

ПКИ = перкутана коронарна интервенција; СКП = систолен крвен притисок;  

cВисоки дози на статин дефинирани како аторвастатин 40–80 mg и росувастатин 20–40 mg. 

 
 

Кога се користат МРА треба да се води грижа при намалена 

бубрежна функција [креатинин > 221 ммол/Л (2,5 мг/дЛ) кај мажи 

и >177 ммол/Л (2,0 мг/дЛ) кај жени], се препорачува рутинско 

мониторирање на К јон. Фигурите 5 и 6 ги претставуваат 

најчесто препишаните интервенции (класа I и IIa) кај пациенти 

кои подлежат на стратегии со примарна ПКИ или фибринолиза.  

. 

.   8. Компликации по СТЕМИ 

. 
Проширени информации за компликациите по СТЕМИ се 

презентирани во ВЕБ агендата. 

. 

. 

. 

Рутински терапии во акутна, субакутна и хронична фаза: Бета-блокатори, ангиотензин-
конвертирачки ензим   инхибитори, ангиотензин II рецептор блокатори, минералокортикоид 
рецептор антагонисти и терапии за намалување на липиди по миокарден инфаркт со СТ-сегмент 
елевација 
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Фигура 5 “Не заборавај” интервенции кај СТЕМИ пациенти кои подлежат на примарна ПКИ 

АКЕ = ангиотензин-конверитрачки ензим; ДАПТ = двојна антитромбоцитна терапија; ДЕС = стент обложен со лек; ЕКГ = 

електрокардиограм; ЕХО = ехокардиограм; UFH = нефракциониран хепарин; СС = срцева слабост; и.в. = интравенски; ИА = 
инфарктна артерија; ЛКЕФ = лево коморна ежекциона фракција; MРА = минералокортикоид рецептор антагонист; ПКИ = перкутана 
коронарна интервенција; СТЕМИ = миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација.  
Најчесто изведувани интервенции (Класа I, зелено, и класа IIa, жолто) се презентирани заедно со очекуваните времиња кога треба да 
се изведат. Полните линии претставуваат повторувачки (дневни) интервенции. Испрекинатите двојни линии претставуваат временски 
рамки кога треба да се изведе интервенцијата. 
1Aспирин оптоварувачка доза: 150–300 мг соџвакани или 75–250 мг интравенски (кај пациенти кои претходно не се на аспирин).  
2Прасугрел “loading” доза: 60 мг. Тикагрелор “loading” доза: 180 мг. Доколку има контраиндикации за прасугрел/тикагрелор или не се 
достапни, препорачана е “loading” доза на клопидогрел 600 мг. 
3Доколку интервентниот кардиолог не е експерт во трансрадијален пристап, се претпочита феморален пристап 
4Еноксапаринот или бивалирудинот се алтернативи на Нефракционираниот Хепарин (Класа IIa A). 
5Одржувачка доза на Аспирин: 75–100 мг орално.  
6Одржувачка доза на Прасугрел: 10 мг еднаш дневно. Тикагрелор одржувачка доза: 90 мг двапати дневно. Доколку има 
контраиндикации за прасугрел/тикагрелор или истите не се достапни, препорачан е клопидогрелот со одржувачка доза (75 мг дневно). 
a90 мин претставуваат максимално целно време за ПКИ реперфузија. За пациенти кои се јавуваат во ПКИ центар, ова време е 60 

мин.  
bМоже да се размисли за продолжување на тикагрелор (60 мг двапати дневно) заедно со Аспирин до 36 месеци кај пациенти со висок 

ризик од исхемија кои добро ја толерирале ДАПТ без крваречки компликации. 
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Фигура 6 “Не заборавај” интервенции кај СТЕМИ пациенти кои биле подложени на успешна стратегија со 
фибринолиза 
АКЕ = ангиотензин-конверитрачки ензим; ДАПТ = двојна антитромбоцитна терапија; ДЕС = стент обложен со лек; ЕКГ = 
електрокардиограм; ЕХО = ехокардиограм; UFH = нефракциониран хепарин; СС = срцева слабост; и.в. = интравенски; ИА = 
инфарктна артерија; ЛКЕФ = левокоморна ежекциона фракција; MРА = минералокортикоид рецептор антагонист; ПКИ = перкутана 
коронарна интервенција; СТЕМИ = миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација. 
Најчесто изведувани интервенции (Класа I, зелено, и IIa, жолто) се презентирани заедно со очекуваните времиња кога треба да 
се изведат. Полните линии претставуваат повторувачки (дневни) интервенции. Испрекинатите двојни линии претставуваат 
временски рамки кога треба да се изведе интервенцијата. 
1Еноксапарин доза: 30 мг ив болус следен од 1 мг/кг субкутано секои 12 часа (прилагодување на доза ≥75 години и кај бубрежна 
слабост (Табела 9). Нефракционираниот хепарин е алтернатива на еноксапаринот. 
2Aспирин оптоварувачка доза: 150–300 мг сожвакани или 75–250 мг ив.  
3Клопидогрел оптоварувачка доза: 300 мг орално (75 мг кај ≥75 години). 
4Aспирин доза на одржување: 75–100 мг орално. 
5Клопидогрел доза на одржување: 75 мг дневно. 
6Може да се размисли за смена на прасугрел/тикагрелор кај ПКИ пациенти 48 часа по фибринолиза 
 



 

 

. 
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8.1.1 Левокоморна дисфункција 

Види Веб Агенда 

8.1.2 Инволвирање на десна комора  

Види Веб Агенда 

  

8.2.1 Клиничка презентација 

Види Веб агенда 

8.2.2 Третман 

Пациенти со срцева слабост треба да бидат на континуирано 

мониторирање на срцевиот ритам, крвниот притисок, и 

уринарниот изнес. Механизмот на срцева слабост треба да 

биде проценет рано, со помош на физкален преглед, ЕКГ, 

ехокардиографија, и (кога брзо не е исконтролиран) со 

инвазивен хемодинамски мониторинг, и корегиран што е 

можно порано. 

Пациентите со белодробна конгестија и SaO2 <90% или 

парцијален притисок на кислород (PaO2) <60 ммХг (8.0 kPa) 

имаат потреба од кислородна терапија и мониторинг на SaO2 

за корекција на хипоксемија со таргет од 95% и може да имаат 

потреба од периодична проценка на крвни гасови. Примарниот 

фармаколошки третман вклучува ив луп (loop) диуретици 

(пр.фуросемид 20-40 мг ив, со повторување на дозите во 

интервали според потребата, клиничкиот тек и диурезата), и 

доколку дозволува крвниот притисок ив нитрати, избегнувајќи 

хипотензија или преголеми падови на крвниот притисок. 

Раната употреба на Бета-блокатори, АКЕ инхибитори, АРБ 

или МРА се препорачува во отсуство на хипотензија, 

хиповолемија или бубрежна дисфункција. Причинското 

лекување е најважно. Коронарната реваскуларизација треба 

да се изведе рано кога има присуство на значајна КАБ. 

Пореметувања во ритамот, валвуларна дисфункција, и 

хипертензијата треба да бидат корегирани што е можно 

порано. Хипертензијата треба рано да се третира со орални 

АКИ/АРБ и ив нитрати. Во тешки случаи, може да е потребен 

На нитропрусид во инфузија. Перзистентна миокардна 

исхемија треба да се третира со рана коронарна  

  

Препораки за третман на левокоморна дисфункција и акутна срцева слабост при 
СТЕМИ 

Класаa Нивоb 

Терапија со АКЕ инхибитор (или АРБ) е препорачана кај хемодинамски стабилни пациенти со 
ЛКЕФ ≤40% и/или срцева слабост за да се намали ризикот од хоспитализација и смрт. 

 
I 

 
A 

Терапија со Бета-блокатор се препорачува кај пациенти со ЛКЕФ ≤40% и/или срцева слабост  
по стабилизирање на состојбата, за да се намали ризикот од смрт, повторен ИМ и 
хоспитализација поради срцева слабост. 

 
I 

 
A 

МРА се препорачува кај пациенти со срцева слабост и ЛКЕФ ≤40% без тешка бубрежна слабост 
или хиперкалемија за да се намали ризикот од КВ хоспитализација и смрт. 

 
I 

 
B 

“Loop” диуретици се препорачуваат кај пациенти со акутна срцева слабост со знаци/симптоми 
за преоптовареност со течности за подобрување на симптомите. 

 
I 

 
C 

Нитрати се препорачуваат кај пациенти со симптоматска срцева слабост со СКП >90 ммХг за 
да се подобрат симптомите и да се намали конгестијата. 

 
I 

 
C 

Кислород се препорачува кај пациенти со белодробен едем со SaO2 <90% во цел на 
одржување >95%. 

I C 

Интубација е препорачана кај пациенти со респираторна слабост која води кон хипоксемија, 
хиперкапнија, или ацидоза, или при нетолерабилност на не-инвазивна вентилација. 

 
I 

 
C 

Треба да се размисли за неинвазивна вентилација со позитивен притисок (континуиран 
позитивен притисок во дишни патишта, бифазен ПАП) кај пациенти со респираторен дистрес 
(респираторна фреквенција >25/мин, SaO2 <90%) без хипотензија. 

 

IIa 

 

B 

Треба да се размисли за ив нитрати или На нитропрусид кај пациенти со срцева слабост и 
покачен СКП за да се исконтролира КП и да се подобрат симптомите. 

 
IIa 

 
C 

Може да се размисли за опијати за намалување на диспнеа и вознемиреност кај пациенти со 
белодробен едем и тешка диспнеа. Треба да се мониторира дишењето. 

 
IIb 

 
B 

Може да се размисли за инотропни агенси кај пациенти со тешка срцева слабост со хипотензија 
рефракторна на стандардна медицинска терапија. 

 
IIb 

 
C 

АКЕ = ангиотензин-конверитрачки ензим; АРБ = ангиотензин II рецептор блокатор; ЛК = лева комора; ЛКЕФ = левокоморна 

ежекциона фракција; MРА = минералокортикоид рецептор антагонист; SaO2 = артериска кислородна сатурација; СКП = 

систолен крвен притисок; СТЕМИ = миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација. 
аКласа на препорака 
бНиво на доказ
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реваскуларизација. Преткоморни и коморни аритмии и 

валвуларни дисфункциии или механички компликации  треба да 

се третираат како што е пропишано (видете ги посебните 

делови во документот). 

Силно симптоматски пациенти со белодробна конгестија може 

да имаат потреба од ив морфиум кој ќе ја намали диспнејата и 

вознемиреноста, но неговата рутинска употреба не се 

препорачува поради загриженост за неговата безбедност, 

бидејќи може да предизвика гадење и депресија на 

дишење.408,409  Не-инвазивна позитивна притисочна вентилација 

(континуиран позитивен присисок во дишните патишта, 

бифазен позитивен притисок во дишните патишта) или назална 

канила со висок проток се ефективни во третманот на 

белодробниот едем и треба да се земат впредвид при 

респираторен дистрес (РР >25 инспирации во минута/ сатура-

ција на кислород < 90 %) и истата треба брзо да започне.410,411 

Ендотрахеална интубација и вентилаторна поддршка може да е 

потребна кај пациенти кои неможат да постигнат соодветна 

оксигенација, или кај тие со прекумерни респирации и докази за 

хиперкапнија како резултат на респираторна премореност. 

Ултрафилтрација за намалување на преоптовареност со 

течности може да се земе впредвид кај пациенти рефракторни 

на диуретици, особено оние со хипонатремија.  Кај пациенти со 

срцева слабост и соодветен крвен притисок (СКП >90mmHg), но 

со тешка редукција на срцевиот аутпут, со последична 

компромитирана перфузија на виталните органи која не 

одговара на стандардна терапија, може да се размисли за 

третман со добутамин или левосимендан. Сепак клиничките 

докази за левосимендан при кардиоген шок се лимитирани. 

Понатамошни детали за третман на акутна срцева слабост 

може да се најдат во 2016 ЕЗК Препораките за дијагноза и 

третман на акутна и хронична срцева слабост.6  

                    8.2.2.1 Третман на хипотензија 

Кај пациентите со хипотензија и нормална перфузија без докази 

за конгестија или преоптовареност со течности (пр. 

колапсибилна долна шуплива вена), треба да се проба со благо 

волуменско полнење по исклучување на постоечки 

компликации како механички или тешка  митрална 

регургитација, со мониторирање на централниот притисок. 

Брадикардијата или тахиаритмиите треба да се корегираат или 

контролираат. Кај пациенти со ДК инфаркт, отоварувањето со 

течности треба да се избегнува бидејќи може да ја влоши 

хемодинамиката.420 Доколку перзистира хипотензијата, треба 

да се размисли за инотропна терапија, претпочитано со 

добутамин.420 

8.2.2.2 Третман на кардиоген шок 

Кардиоген шок е дефиниран како перзистентна хипотензија (СКП 

<90 mmHg) и покрај соодветното полнење со знаци за 

хипоперфузија. Ги компликува 6-10% од СТЕМИ пациентите и 

останува главна причина за смрт, со болнички морталитет ≥ 

50%.421 Кардиогениот шок се смета за присутен доколку е 

потребна ив инотропна и/или механичка поддршка за одржување 

на СКП >90 ммХг. Кај СТЕМИ пациенти со кардиоген шок каде е 

можна ПКИ посредувана реперфузија >120 минути, потребна е 

итна фибринолиза и тренсфер во ПКИ центар. Во  овие случаи при 

пристигнување во ПКИ центарот индицирана е итна ангиографија, 

без разлика на СТ-сегмент резолуцијата и времето кога е дадена 

фибринолизата. Обично е поврзана со големо оштетување на ЛК, 

но може да се случи и кај ДК инфаркт. Карактеризацијата и 

третманот на кардиогениот шок немаат секогаш потреба од 

инвазивен хемодинамски мониторинг, но коморната и валвулар- 

 

 

ната функција треба итно да се проценат со трансторакална 

ехокардиографија и да се исклучат поврзани механички 

компликации.422–426  

Првиот чекор кај пациентите со кардиоген шок е да се 

идентификува механизмот и да се корегира било која 

реверзибилна причина како што е хиповолемија, 

медикаменозна хипотензија, или аритмии, алтернативно да се 

иницира третман на потензијална специфична причина, како 

што се механички причини или тампонада. 
  

Третманите вклучуваат итна реперфузија, со примарна ПКИ 

секогаш кога е можно248,427 и комплетна реваскуларизација при 

повеќесадовна КАБ. Дополнително, пациентите со ризик од 

развој на кардиоген шок може да имаат бенефит од трансфер 

во терциерна здравствена установа пред почетокот на 

хемодинамската нестабилност. Антитромботичната терапија 

не се разликува од таа кај било кој СТЕМИ пациент. 

Специфичноста на третманот на кардиогениот шок со 

намален аутпут поврзан со инфаркт на десна комора е 

спомнат во Веб агендата.   
Се препорачува инвазивен мониторинг со артериска линија.6 

Може да се размисли за белодробен артериски катетер со цел 

да се изврши внимателна проценка на полнечките притисоци 

и проценка на срцевиот аутпут во случаи на шок од 

необјаснета причина. Хиповолемијата треба да биде 

примарно исклучена  и корегирана со полнење со течности. 

Фармаколошката терапија цели кон подобрување на 

перфузијата на органите со зголемување на срцевиот аутпут 

и крвниот притисок. Диуретската терапија се препорачува кога 

е постигната адекватна перфузија. Интравенски инотропни 

агенси и вазопресори обично се потребни за да се одржува 

СКП >90 ммХг, и да се зголеми срцевиот аутпут, и да се 

подобри пефузијата на виталните органи. Добутаминот е 

иницијална терапија за пациентите со доминантно низок срцев 

аутпут, додека норепинефринот може да биде побезбеден и 

поефективен од допаминот кај пациенти со кардиоген шок и 

тешка хипотензија.428 Левосименданот може да дојде во 

предвид како алтернатива особено кај пациенти на хронична 

терапија со Бета-блокатори, бидејќи неговиот инотропен 

ефект е независен од Бета-адренергичната стимулација. 

Фосфодиестераза III инхибиторите не се препорачуваат кај 

СТЕМИ пациенти.  

ИАБП контрапулсација не го подобрува исходот кај пациенти 

со СТЕМИ и кардиоген шок без механички компликации,177 

ниту пак значајно ја намалува големината на инфарктот кај 

оние со потенцијално голем инфаркт на преден ѕид175. 

Рутинска ИАБП не се препорачува, но може да се земе 

впредвид како хемодинамска подршка кај селектирани 

пациенти (пр.тешка митрална регургитација или коморен 

септелен дефект). Мала експлоративна студија за Импела ЦП 

уредот за циркулаторна подршка не покажа никаков бенефит 

споредено со ИАБП кај АМИ со кардиоген шок.429  

Механичките ЛК уреди за подршка (ЛВАД) вклучувајќи и уреди 

за краткотрајна механичка циркулаторна подршка (пр. Интра 

кардијални аксијални проточни пумпи и артериско-венски 

уреди за екстракорпорална менбранска оксигенација) се 

користат кај пациенти кои не реагираат на стандардна 

терапија, вклучувајќи и инотропи, течности, и ИАБП но 

доказите за нивниот бенефит се лимитирани.430 Така што 

краткотрајна механичка циркулаторна поддршка може да се 

земе впредвид како спасувачка терапија со цел да се 

стабилизира пациентот и да се зачува пефузијата 

(оксигенација) на органите, како мост до подобрување на 

миокардната функција, срцева трансплантација или ЛВАД 

“destination” терапија решено врз индивидуална основа.431,432 
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Aритмиите и пореметувањата во спроводливоста се чести за    

време на раните часови од СТЕМИ и се важни  прогностички      

фактори.438 Покрај зголемената свест и подобрената основна и 

напредната поддршка за одржување во живот, инциденцата на      

ненадејна срцева смрт, најчесто поради брза коморна      

тахикардија (ВТ) и ВФ во пре-хоспитална фаза, останува      

висока.438,439 Раната реперфузионата терапија го намалува 

ризикот од коморни аритмии и КВ смрт440,441 Присуството на 

живото-загрозувачки аритмии наметнува потреба од итна и 

брза комплетна реваскуларизација кај СТЕМИ.438,442 Доказите 

за бенефитот од антиаритмиците кај СТЕМИ пациентите се 

ограничени, а негативните ефекти на антиаритмиците врз 

раниот морталитет се докажани.439 Внимателна употреба на 

антиаритмици се препорачува, а треба да се земат впердвид 

алтернативни опции за третман, како што е електрична 

кардиоверзија, стратегија чекај и ќе видиш за аритмии без или 

со средна хемодинамска важност, или во одредени случаи 

срцев пејсинг и катетер аблација. Се препорачува корекција на 

електролитен дисбаланс и ран третман со Бета-блокатори, 

АКЕ инхибитори/АРБ и статини.438,443 

8.3.1 Преткоморни артмии 

Најчестите суправентрикуларни аритмии се АФ, со афекти-     

рани 21% од СТЕМИ пациентите. АФ може да биде пре-      

егзистирачка, по прв пат детектирана, или нова. Пациентите       

со АФ имаат повеќе коморбидитети и се со висок ризик од       

компликации.445 Во повеќе случаи аритмијата добро се      

толерира и не е потребен специфичен третман, освен      

антикоагулација.5  Итен третман е потребен кај акутна     

хемодинамска нестабилност. Има малку податоци за 

претпочитање на контрола на фреквенција пред контрола на      

ритам во овие  ситуации.446 Електричната  кардиоверзија треба 

да се земе впредвид, но рано повторување на АФ е  често по 

успешна кардиоверзија. Акутната контрола на ритамот со 

антиаритмици е ограничена со употреба на амиодароне.5,444 

Адекватна контрола на фреквенција може да се постигне со 

давање на Бета-блокатори.438,446 Кај пациенти со екстензивно 

оштетување на миокардот или тешка ЛК дисфункција, 

контрола на фреквенција треба побезбедно да се добие со ив 

дигоксин со или без коадминистрација на ив амиодарон. Кога 

се даваат заедно ив дигоксин и амиодаронот, блиско следење 

за токсичност на дигоксин е потребно бидејќи е можно 

зголемување на концентрацијата на дигоксинот во серумот. 

Некои но не сите студии, сугерираат дека нова АФ може да 

биде смирена со Бета-блокатори, АКЕ инхибитори, АРБ и рана 

терапија со статини.444 Пациенти со АФ и ризик фактори за 

тромбоемболија треба адекватно да се третираат со хронична  

антикоагулација.5 СТЕМИ пациенти со документирана АФ 

имаат полоша краткорочна и долгорочна прогноза, споредено 

со пациенти во синус ритам.445,447 Присуство на АФ е поврзано 

со повисока стапка на ре-инфаркт, повисока стапка на мозочен 

удар, висок ризик од срцева слабост, и го зголемуваат ризикот 

за ненадејна срцева смрт.444,445,448 Исто  така транзиторна, 

само-терминирачка АФ за време на СТЕМИ е поврзана со 

значајна стапка на мозочен удар за време на долгорочното 

следење на пациентите.445,448

 

Препораки за третман на кардиоген шок кај 

миокарден  инфаркт со СТ-сегмент елевација 

Препораки Класаa Нивоb 

Итна ПКИ е препорачана кај пациенти со 
кардиоген шок ако има соодветна 
коронарна анатомија. Ако коронарната 
анатомија не е соодветна за ПКИ или 
ПКИ е неупешна, се препорачува итен 
АКБП. 

 

I 

 

B 

Се препорачува инвазивно следење на КП 
со артериска линија. 

I C 

Препорачана е итна доплер 

ехокардиографија за проценка на 
коморните и валвуларни функции и 
детекција на механички компликации. 

 

I 

 

C 

Препорачан е што поран третман на 
механички компликации по проценка од 
срцевиот тим. 

I C 

Индицирана е кислородна/механичка 
респираторна поддршка  според гасните 
анализи. 

I C 

Треба да се размисли за 
фибринолиза кај пациенти со 
кардиоген шок ако не е достапна 
примарна ПКИ во рок од 120 мин од 
СТЕМИ дијагноза, и ако се исклучени 
механички компликации. 

 

IIa 

 

C 

Треба да се размисли за комплетна 
реваскуларизација за време на првата 
процедура кај пациенти со кардиоген шок. 

IIa C 

Треба да се размисли за интра-аортна 

балон пумпа кај хемодинамски 
нестабилни пациенти/кардиоген шок како 
резултат на механички компликации. 

 

IIa 

 

C 

Може да се размисли за хемодинамска 
проценка со пулмонален артериски 
катетер за потврдување на дијагноза или 
проценка на дадена терапија. 

IIb B 

Може да се размисли за 
ултрафилтрација кај пациенти со 
рефракторна конгестија, кај кои 
изостанува одговор на диуретици. 

IIb B 

Може да се размисли за 
инотропи/вазопресори за хемодинамска 
стабилизација. 

IIb C 

Може да се размисли за краткотрајна 

механичка поддршка
c кај пациенти со 

рефракторен шок. 

IIb C 

Рутинска интра-аортна балон пумпа не е 

индицирана. 
III B 

 

АКБП = аорто коронарен бајпас; ECLS = екстракорпорална животна 
поддршка; ECMO = екстракорпорална мембранска оксигенација; ПКИ = 
перкутана коронарна интервенција; КП = крвен притисок.  
aКласа на препораки  
bНиво на доказ   
cПеркутани срцеви уреди за поддршка,  



 

 

. 

. . 

ESC Guidelines 41 

8.3.2 Коморни аритмии 

Инциденците на ВТ и ВФ се намалени во последните 

декади, најверојатно како резултат на воведувањето на 

реперфузионите стратегии и раната употреба на Бета-

блокаторите.3 Но, 6-8% од пациентите сеуште развиваат 

хемодинамски значајни ВТ или ВФ за време на оваа фаза.439 

Типичната презентација на аритмиите е нестабилна, често 

полиморфна и релативно брза ВТ, која се воведува во ВФ. 

Ургентната реперфузија е најважна бидејќи исхемијата е чест 

предизвикувач на овие аритмии.72 Бета-блокаторите се 

препорачуваат освен доколку не се контраинди-

цирани.346,347,350,454 Може да се потребни репетитивни 

електрични кардиоверзии или дефибилации.455 Доколку нема 

соодветна контрола, треба да се размисли за ив доза на 

амиодарон.439,456 При контраиндикации за амиодарон, може да 

серазмисли за ив примена на лидокаин, иако нема студии кои 

би ја споредиле супериориорноста на било кој од овие лекови 

кај СТЕМИ пациенти. Прогнозата на раната ВТ/ВФ во првите 

48 часа од СТЕМИ е контроверзна. Достапните податоци 

кажуваат дека пациентите со рана ВТ/ВФ имаа зголемена 30-

дневна смртност но немаат долгорочни ризици од 

аритмија.442,457,458  

ВТ или ВФ може да се случат за време на ресторација на 

коронарниот проток (реперфузиона аритмија). Нема 

специфични антиаритмици кои се потребни, поради бенигниот 

долгорочен тек. Ветрикуларните екстрасистоли се доста чести 

во првиот ден на акутната фаза, како и комплексните аритмии 

(мултиформни комплекси, Р на Т феномен) кои се доста чести. 

Нивната вредност како предиктори на ВФ е доведена во 

прашање и не побаруваат специфична терапија. Одржувачка 

ВТ или ВФ надвор од раната фаза (обично 48 часа по СТЕМИ) 

која не е тригерирана од повторувачка исхемија има лоша 

прогноза и се препорачува проценка за имплантирање на ICD 

за секундарна превенција од ненадејна срцева смрт според 

последните препораки.3 Примарна превенција од ненадејна 

срцева смрт со ICD во првите 40 дена по ИМ во отсуство на 

ВТ/ВФ не е индицирана.3 Пациентите треба повторно да се 

проценат за ICD имплантација 6-12 недели по 

реваскуларизација, иако оние со пре-егзистирачка нарушена 

ЛКЕФ може да се земат впредвид за ICD имплантација за 

примарна превенција дури и во раниот пост-инфарктен 

период.3,438  

Некои пациенти можат да развија електрична бура и/или 

напади на ВТ и покрај комплетната реваскуларизација и 

третман со антиаритмици. “Overdrive” стимулација може исто 

така да помогне во оваа ситуација, но повторувањето на 

ВТ/ВФ по прекин на стимулацијата е честа и катетер 

аблацијата на таквите тригери е единствената опција за 

третман. Успешна радиофреквентна аблација покажала успех 

во прекинување на повторувачка ВТ/ВФ.459-461

.

Третман на атријална фибрилација 

Препораки Класаa Нивоb 

Акутна контрола на фреквенција на АФ 

Интравенски Бета-блокатори се 

препорачани за контрола на 

фреквенција, доколку се индицирани, во 

отсуство на клинички знаци за акутна 

срцева слабост или хипотензија. 

I C 

Ив амјодарон е препорачан за контрола 

на фреквенција во присуство на акутна 

срцева слабост,без хипотензија. 

I C 

-Може да се размисли за ив дигиталис 

за контрола на срцева фреквенција во 

присуство на акутна СС и хипотензија. 

IIa B 

Кардиоверзија 

Итна електрична кардиоверзија е 

препорачана кога не може да се 

постигне соодветна контрола на срцева 

фреквенција во соодветни временски 

рамки со фармаколошки агенси кај 

пациенти со АФ и продолжена исхемија, 

тешка хемодинамска компромитација и 

срцева слабост. 

 

I 

 

C 

Препорачан е интравенски амјодарон за 

поттикнување електрична кардиоверзија 

и/или намалување на ризик од рано 

повторување на АФ по електрична 

кардиоверзија кај нестабилни пациенти 

со неодамнешна АФ. 

 

I 

 

C 

Треба да се размисли за долготрајна 

антикоагулација кај пациенти со 

документирана де-ново АФ за време на 

акутна фаза на СТЕМИ, зависно од 

CHA2DS2-VASc скорот и земање во 

предвид на истовремената 

антитромботична терапија.  

 

IIa 

 

C 

Дигоксинот е неефективен во 

конвертирање на неодамнешна АФ во 

синусен ритам и не е препорачан за 

контрола на ритам. 

III A 

Калциум канал блокаторите и Бета-

блокаторите, вклучително и соталол, се 

неефективни за конверитрање на 

неодамнешна АФ во синус ритам. 

III B 

Профилактичен третман со 

антиаритмици за превенција на АФ не 

е индициран. 

III B 

 
АФ = атријална фибрилација; CHA2DS2-VASc = Срцева слабост, ХТА, Год 
≥75(двојно), дијабетес, мозочен удар (двојно), – васкуларна болест, 
возраст 65–74 и пол (жени); СТЕМИ = МИ со СТ-сегмент елевација  
aКласа на препорака  
bНиво на доказ 



 

 

. 

. 
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ICD = имплантабилен кардиовертер дефибрилатор; ЛКЕФ = 

левокоморна ежекциона фракција; ВФ = вентрикуларна фибрилација; 

ВТ = вентрикуларна тахикардија. NYHA = New York Heart Association; 

аКласа на препорака 

bНиво на доказ 

8.3.3 Синус брадикардија и АВ блок 

Синусната брадикардија е честа во првите часови по СТЕМИ, 

особено кај инфериорен ИМ.  Во некои случаи за тоа се 

одговорни опиоидите.468 Често не бара потреба од третман. 

Доколку е придружена со тешка хипотензија, синусната 

брадикардија треба да се третира со атропин ив. АВ блок од 2 

степен  (Mobitz I или Wenckebach) вообичаено се поврзани со 

инфериорен ИМ и ретко предизвикуваат хемодинамска 

нестабилност. Доколку предизви-куваат симптоми, тогаш треба 

прво да се користи ив атропин, а во случаи на неуспех треба да 

се постави пејсинг. Лекови кои ја успоруваат АВ спроводливоста 

(како Бета-блокатори, дигиталис, верапамил и амиодарон) треба 

да се користат со претпазливост. АВ блок од втор степен (Mobitz 

II)  или тотален АВ блок може да претставуваат индикација за 

поставување пејсмејкер. АВ пејсирањето треба да се земе 

впредвид кај пациенти со тотален АВ блок, ДК инфаркт и 

хемодинамски компромити-рани. Тревба да се размисли за 

реваскуларизација кај паци-енти со АВ блок кои сеуште не 

добиле реперфузиона терапија (касно дојдени пациенти). АВ 

блок поврзан со инфаркт на долниот зид е вообичаено 

супрахисовен и се решава спонтано по реперфузија. АВ блок 

поврзан со антериорен ИМ е вообичаено инфрахисовен и има 

висока стапка на смртност како резултат на екстензивна 

миокардна некроза. Развивањето на нов блок на гранка или 

хемиблок е индикатор за екстензивен антериорен ИМ. Треба 

да се размисли за поставување електрода за трансвенски 

пејсинг во присуство на тежок АВ блок со низок “escape” ритам, 

како што е погоре опишано,  доколку се развие 

бифасцикуларен и трифасцикуларен блок. Индикациите за 

пејсинг се опишани детално во ЕЗК препораките за срцев 

пејсинг и срцева ресинхронизациона терапија.469 

. 

Долгорочен третман на вентрикуларни аритмии и 

проценка на ризик од ненадејна смрт 

Препораки Класаa Нивоb 

ICD терапија се препорачува за 

намалување на случаи на ненадејна срцева 

смрт кај пациенти со симптоматска срцева 

слабост (NYHA Класа II–III) и ЛКЕФ <35% и 

покрај оптимална медицинска терапија >3 

месеци и >6 недели по ИМ, каде се очекува 

преживување со добра функционална 

состојба од најмалку 1 година. 

 

 

I 

 

 

A 

ICD имплантацијата или привремената 

употреба на носечки кардиовертер 

дефибрилатор може да се земе во предвид 

<40 дена по ИМ кај селектирани пациенти 

(некомплетна реваскуларизација, 

преегзистирачка ЛКЕФ дисфункција, 

аритмии >48 часа по СТЕМИ, полиморфни 

ВТ или ВФ). 

 

IIb 

 

C 

Третман на вентрикуларни аритмии и пореметувања 

во спроводливост во акутна фаза 

Препораки Класа
a 

Ниво
b 

Интравенски Б блокатори се препорачани кај 

пациенти со полиморфна ВТ и/или ВФ освен ако 

нема контраиндикации. 

I B 

Рана и комплетна реваскуларизација се 

препорачува за третман на миокардна исхемија 

која може да биде присутна кај пациенти со 

повторувачка ВТ или/и ВФ. 

 

I 

 

C 

Интравенски амјодарон се препорачува за 

третман на повторувачка полиморфна ВТ. 
I C 

Корекција на електролитен дисбаланс (особено 

хипокалемија и хипомагнезиемија) се 

препорачува кај пациенти со ВТ и/или ВФ. 

I C 

При синусна брадикардија со хемодинамска 

интолеранција или висок степен на АВ блок без 

стабилен ескејп (escape) ритам: 

  

• i.v. позитивни хронотропи (епинефрин, 

вазопресин, атропин) ако се препорачани. 
I C 

• привремен пејсинг е препорачан во случаи 

на неуспешен одговор на хронотропни 

лекови. 

I C 

• итна ангиографија со реваскуларизација е 

препорачана кај пациенти кои не примиле 

реперфузиона терапија. 

I C 

Треба да се размисли за iv амјодарон кај 

повторувачка ВТ со хемодинамска нестабилност 

и покрај репетитивни електрични кардиоверзии. 

IIa C 

 

Препораки Класаa Нивоb 

Треба да се размисли за стимулација со 

катетер (пејсинг) поставен преку централна 

вена и/или овердрајв (overdrive) пејсинг доколку 

ВТ не може да се контролира со репетитивни 

електрични кардиоверзии.  

 

IIa 

 

C 

Треба да се размисли за радиофреквентна 

катетер аблација во специјализиран центар за 

аблации следено од  имплантација на ICD кај 

пациенти со повторувачки ВТ, ВФ или 

електрична “бура” и покрај спроведувањето на 

комплетна реваскуларизација и оптимална 

медикаментозна терапија.  

 

IIa 

 

C 

Повторувачка ВТ со хемодинамски реперкусии и 

покрај репетитивни електрични кардиоверзии 

може да биде третирана со лидокаин доколку Б 

блокатори, амјодарон и овердрајв (overdrive) 

стимулацијата не се ефективни. 

 

IIb 

 

C 

Профилакстичен третман со антиаритмици не е 

препорачан, и може да биде штетен за 

пациентот. 

III B 

Асимптоматски и хемодинамски ирелевантни 

вентрикулрани аритмии не треба да се 

третираат со антиаритмици. 

III C 

АВ= атриовентрикуларни; i.v. = интравенски; ICD = имплантабилен 

кардиовертер дефибрилатор; ВФ = вентрикуларна фибрилација; ВТ = 

вентрикуларна тахикардија. 



 

 

 

АМИ = акутен миокарден инфаркт; ИА = инфарктна артерија; 

MINOCA = миокарден инфаркт со неопструирани коронарни артериии. 

. 

. 

. 
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8.4 Механички компликации 
Механичките компликации може да се случат во првите денови по 

СТЕМИ, иако инциденцата е значајно намалена во времето на 

примарната ПКИ. Механичките компликации се живото-

загрозувачки и бараат итна детекција и третман. Ненадејна 

хипотензија, повторна градна болка, нов срцев шум кој сугерира на 

митрална регургитација или коморен септален дефект, белодрона 

конгестија или југуларна венска дистензија треба да побудат 

сомнеж. Итна ехокардиографска проценка е потребна при 

сомнение за механички компликации. Детален опис е даден во Веб 

агендата. 

8.4.1 Руптура на слободен ѕид  

Види Веб агенда 

                 8.4.2 Руптура на Вентрикуларен септум  

                   Види Веб агенда 

                     8.4.3 Руптура на папиларен мускул  

                     Види Веб агенда 

 

8.5 Перикардитис 
Три мајорни перикардијални компликации може да се случат: 

ран со инфаркт поврзан перикардитис, касен перикардитис или 

пост кардијална повреда (Dressler syndrome) или перикардна 

ефузија. Истите се објаснети подетално во Веб агендата. 

8.5.1 Ран и касен (Dressler syndrome) so инфаркт 

поврзан перикардитис 

Види Веб агенда 

8.5.2 Перикардна ефузија 

Види Веб агенда. 

9. Миокарден инфаркт со не-
опструирани коронарни арте-
рии 

Кај 1–14% од пациентите со ИМ има отсуство на обструктивна 

КАБ.10,11 Демонстрацијата на неопструи-рачка КАБ кај пациенти 

со симптоми во прилог на исхемија и СТ-сегмент елевација или 

нивен еквивалент не исклучува атеротромботична етиологија, 

бидејќи тромбозата е динамичен феномен и основната 

атеросклеротска плака може да биде не-опстуктивна. 

Дијагностичките критериуми на MINOCA се презентирани во 

Табела 10. MINOCA претставува работна дијагноза и треба да 

го води лекарот кон испитување на причинителот. Неуспехот во 

идентификација на основната причина може да предизвика 

неадекватна и неправилна терапија кај овие пациенти.  

Описот на патофизиологијата на различните етиолошки 

ентитети кои водат до MINOCA е над описот во овој документ, и 

претходно е опширно опишана во други позициони документи од 

ЕЗК12 и посветени прегледни трудови-документи.10,11 MINOCA 

пациентите треба да ги исполнат критериумите за ИМ тип 1 и 2 

според универзалната дефиниција за ИМ.8 Има различни 

етиологиии кои предизвикуваат MINOCA и тие можат да бидат 

групирани во: 1) секундарни на епикардна коронарна артериска 

болест (пр.  атеросклеротска руптура на плака, улцерација, 

ерозија или коронарна дисекција со не-опструктивна или 

отсуство на КАБ) (ИМ тип 1); 2) Дисбаланс помеѓу понуда и 

побарувачка на кислород (пр. коронарен артериски спазам и 

коронарен емболизам) (ИМ тип 2) 

 

 

(1)  
(2)  

 

(3) Коронарна ендотелна дисфункција (пр. микроваскуларен 

спазам) (ИМ тип 2); и (4) секундарна од миокардно 

пореметување без инволвирање на коронарните артерии 

(пр.миокардитис470 или Takotsubo синдром). Последните 2 

ентитети можат да имитираат ИМ но подобро се класифицираат 

како услови за миокардна повреда. Идентификувањето на 

основната причина за MINOCA треба да води кон специфичи 

стратегии во третманот.10 Иако исходот од MINOCA силно зависи 

од основната причина, глобално, прогнозата е сериозна, со 

едногодишен морталитет од 3.5%.10 

За да се утврди основната причина за MINOCA, потребни се 

дополнителни тестови освен коронарографија. Во основа по 

исклучување на обструктивна КАБ кај пациент кој  се презентира 

со СТЕМИ ЛК ангиограм или ехокардиографија, треба да се 

направи во акутната фаза со цел да се процени подвижноста на 

ѕидовите или присуство на перикарден излив. Понатаму, при 

сомнеж за било која од претходно споменатите етиологии, треба 

да се направат дополнителни дијагностички тестови.  

Срцевата магнетна резонанца е техника од голема помош, 

поради нејзината уникатна неинвазивна ткивна карактеризација, 

дозволувајќи идентифиација на ѕидни абнормалности, 

присуство на едем, миокардна лузна/присуство на фиброза и 

урнек на наведените промени. Треба да се размисли за 

изведување Изведување на срцева МР во тек на првите две 

недели од појавата на симптомите се препорачува во цел на 

зголемување на дијагностичката точност на тестот за 

идентификација на етиполошката причина за MINOCA471-473

. 

 

10. Проценка на квалитет на нега 
.Има голема дупка во праксата помеѓу оптималната и актуелната 

нега  кај пациентите со СТЕМИ ширум светот.474,475 За да се 

намали дупката и да се подобри квалитетот на нега, се 

препорачува СТЕМИ мрежите и нивните компоненти да 

воспостават мерливи индикатори за квалитет, системи кои ќе ги 

мерат и споредат овие индикатори, изведување на редовни 

проверки и имплементација на стратегии за да се овозможи 

најдобра можна нега на секој пациент со СТЕМИ според 

прифатените стандарди со можност за најдобар исход.

Дијагнозата на MINOCA се носи по коронарна 

ангиографија кај пациенти со одлики на АМИ, 

наведени во следните критериуми: 

(1) Универзалните АМИ критериуми. 

(2) Неопструирани коронарни артерии на 

ангиографија, дефинирани како непостоење на 

коронарна артериска стеноза на било која 

потенцијална ИА ≥50%. 

(3) Без јасна клиничка причина за акутната 

презентација. 
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Фигура 7 Карта на дијагностички тестови за дијагноза на MINOCA CMR = Срцева магнетна резонанца; IVUS = 

интраваскуларен ултразвук; ЛК = лева комора; MINOCA = миокарден инфаркт со не-опструирани коронарни артериии; OCT = оптичка 
кохерентна томографија; СТЕМИ = Миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација; TЕЕ = Трансезофагеално ехо на срце; TTE = 
Трансторакално ехо на срце; ПЕ = пулмонална емболија.Takotsubo syndrome не може да биде дијагностициран со сигурност во 
акутна фаза бидејќи, според дефиницијата бара следење со имиџинг (imaging) техника за да се документира опоравување на ЛК 
функција. IVUS и OCT појасно покажуваат присуство на атеросклеротска плака отколку ангиографијата. Исто така посензитивни се 
на присуство на дисекција. Ако треба да се изведе интракоронарен имагинг (imaging), треба истиот да се спроведе за време на 
акутната срцева катетеризација по дијагностичката ангиографија. Пациентите треба да се информирани за дополнителните 
информации кои треба да ги обезбеди тестот и малата стапка на ризик која е асоцирана со интракоронарниот имиџинг.  
1• Може да се размисли за провоцирачко тестирање на коронарен спазам кај селектирани пациенти со скорешен АМИ и суспектна 
вазоспастична ангина. Провокативните маневри треба да бидат изведени од искусни оператори и не се неопходни во акутната фаза 
на СТЕМИ. 
2.• Клинички суспектен миокардитис според критериумите на ESC работната група = Без ангиографска стеноза ≥50% со неисхемична 
шема на CMR. Дефинитивен миокардитис според критериумите на ESC работната група = Без ангиографска стеноза ≥50% со 
потврда на ендомиокардна биопсија (хистолошка, имунолошка)  ПЦР  техника за утврдување геном од инфективни агенси, воглавно 
вируси). 
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Table 11 Индикатори за квалитет 
 

 

 
АКИ = ангиотензин конвертирачки ензими; АРБ = ангиотензин II рецептор блокатори; ДАПТ = двојна антитромбоцитна терапија; ЕКГ 

= електрокардиограм; GRACE = Глобален регистар на акутни корнарни случувања; ИА =Инфарктна артерија; ЛКЕФ = левокоморна 

ежекциона фракција; ПКИ = перкутана коронарна интервенција; СТЕМИ = Миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација.

 
(види ја Веб Агендата). Индикаторите за квалитет се наменети 

за мерење и споредба на квалитетот на здравствена нега која 

што се пружа, и служат како темели на иницијативите за 

подобрување на квалитетот.476 Предложените индикатори за 

квалитет на нега кај пациенти се претставени  во Табела 11. 

Проширен текст за индикаторите за квалитет можат да се 

најдат во Веб агендата.

     

11. Недостатоци во доказите и 
области за идни истражувања   
И покрај големите напредоци во третманот на СТЕМИ во 

последните декади, остануваат важни области со несигурност кои 

треба да бидат истражувани во блиска иднина. Идентификуваме 

некои, но не сите области на кои треба да се посвети внимание.  

 
Тип на индикатор и 
процес 

 
Индикатори за квалитет 

 
Структурни мерки 
(организациски) 
 

 

1) Центарот треба да биде дел од специјално создадена мрежа за брз и ефикасен третман на 
СТЕМИ пациенти со пишани протоколи кои ги покриваат следните точки: 
• Единствен телефонски број за пациенти да контактираат со Итна Помош 
• Пред-болничка интерпретација на ЕКГ за дијагноза и одлука на стратегија 
• Пред-болничка активација на катетеризациона лабораторија 
• Транспорт (амбулантно возило-хеликоптер) опремен со ЕКГ дефибрилатор. 
2) Клучни времиња на реперфузија кои систематски се бележат и проверуваат за проценка на 
квалитет од центарот или учесниците во мрежата. 

 
Мерки за изведба на 
реперфузиона 
терапија 

 
1) Делот на СТЕМИ пациенти кои доаѓаат во првите 12 часа кои примаат реперфузиона терапија. 
2) Дел од пациентите со благовремена реперфузиона терапија дефинирана како: 
     За пациенти примени во пред-болнички услови: 
• <90 мин од СТЕМИ дијагноза до минување со жица во ИА за реперфузија со ПКИ 
• <10 мин од СТЕМИ дијагноза до литичен болус за реперфузија со фибринолиза 
     Кај пациенти примени во ПКИ центри: 
• <60 мин од СТЕМИ дијагноза до минување со жица во ИА за репрефузија со ПКИ 
     Кај трансферирани пациенти: 
• <120 мин од СТЕМИ дијагноза до минување со жица во ИА за реперфузија со ПКИ 
• <30 мин од врата до врата за пациенти кои се јавиле во центар без ПКИ 

Мерки за изведба за 
проценка на ризик во 
болница 

 
1) Дел на пациенти со проценета ЛКЕФ пред испуштање од болница. 

Мерки за изведба на 
антитромботичен 
третман во болница 

1)     Дел на пациенти без јасна документирана контраиндикација за аспирин и/или P2Y12 инхибитор, 
испуштени на DAPT. 

 
Мерки за изведба за 
отпусни лекови и 
советување 

1) Дел на пациенти без контраиндикации за статини (во високи дози) препишани на испис. 
2) Дел на пациенти со ЛКЕФ ≤40% или клинички докази за срцева слабост и без контриндикации 
за препишување на Б Блокатор при испис. 
3) Дел на пациенти со ЛКЕФ ≤40% или клинички докази за срцева слабост без контраиндикации за 
АКЕ инхибитор (или АРБ) препишан на испис. 
4) Дел на пациенти со совет за прекин на пушење при испис. 
5) Дел на пациенти без контраиндикации на испис за учество во програма за превенција/срцева 

рехабилитација. 

 
Објавени исходи кај 
пациенти 

 

 

o Достапност на програма за обезбедување на повратна информација за искуството на 

пациентите и квалитетот на добиените информации, вклучувајќи ги следните точки: 

• Контрола на градна болка. 

• Објаснувања од доктори и медицински сестри (околу болеста, бенефит/ризик од терапија 

на испис и медицинско следење). 

• Информации на испис околу начин на однесување при повторна појава на симптоми и 

препораки за учество во рехабилитациони програми (вклучувајќи прекин на пушење и 

советување за диететен режим). 
 
Мерки за Исход 

 
1) 30-дневен прилагоден морталитет (пр. GRACE ризик скор проценка). 
2) 30-дневна прилагодена стапка за рехоспиталзиација 

Композитни 
индикатори за 
квалитет базирани на 
потенцијални услови и 
можности 
 
 

 
• Дел на пациенти со ЛКЕФ >40% и без доказ за срцева слабост кои на испис примаат ниска доза 
на апирин и P2Y12   инхибитор со високи дози на статини.  
• Дел на пациенти со ЛКЕФ ≤40% и/или срцева слабост кои на испис примаат ниска доза на 
аспирин, P2Y12   инхибитор, високи дози на статини, АКИ инхибитор (или АРБ) и Б Блокатор 
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Јавна свест и Итна нега 

Времето во раната фаза на СТЕМИ е најранливо, кога има 

голема веројатност за ненадејна срцева смрт. Јавните кампањи 

кои имаат за цел да го зголемат процентот на рано јавување на 

пациенти со исхемични симптоми, требаат јасно да кажат дека 

најсигурен начин е јавувањето на ИМП. Додека селектирани 

центри и одредени географски подрачја направија голем 

прогрес во обезбедувањето на високо-квалитетна брза нега за 

СТЕМИ пациентите со рутинско пред-алармирање на 

интервентниот тим, сепак има простор за унифицирање на пред-

болничкиот третман во хомоген ред насекаде во светот, 

вклучувајќи ги и руралните области. Едукативните програми и 

размената на искуства помеѓу државите треба да помогне во 

ова. Одбирањето на временскиот период од 120м од СТЕМИ 

дијагноза до ПКИ реперфузија како отсечно време за избор на 

ПКИ или фибринолиза се базира на релативно стари регистри и 

студии со различни стратегии на третман од оние кои се 

презентирани во овој документ. Идентификацијата на најдобро 

пресечно време за избор на стратегија е од најголема важност. 

Намалување на повреда од исхемија/ 

реперфузија 

Конечната големина на инфарктот е еден од најдобрите 

предиктори за долгорочни несакани ефекти кај СТЕМИ 

пациенти. Воведот на специфична терапија за ограничување на 

инфарктот во клнилката пракса може да има масивно клиничко 

и социо-економско влијание. Неколку стратегии, вклучително и 

фармаколошки и механички терапии, покажале намалување во 

големината на инфарктот со намалување на повредата од 

исхемија / реперфузија (вклучително МВО) во експериментални 

и мали клинички студии, но до сега ниедна голема студија не 

покажала клинички бенефит. Една причина за ова е тешкотиите 

во обезбедување на парични фондови за големи клнички 

студии.   

Подобрување на (акутни и долгорочни) 

антитромботични режими 

Антитромботичната терапија е главна во фармаколошкиот 

пристап кај СТЕМИ. И покрај поголемите скорешни напредоци, 

сеуште постојат важни неодговорени прашања. Кој е најдобриот 

акутен и оддржувачки антиромботичен режим кај пациенти кои 

имаат индикација за ОАК? Кога е надоброто време за давање 

loading доза на орални P2Y12 инхибитори и кои се најдобрите 

стратегии за ив антитромботични терапии? Која е улогата на 

потентните P2Y12 инхибитори кај пациенти со треирани со 

фибринолиза? Која е вистинската улога на аспиринот во оваа 

нова ера на потентни антитромбоцитни агенси и ниска доза на 

антикоагуланси? Која е најдоброто времетраење на 

оддржувачка терапија со инхибитори како единечен или 

повеќекратен антитромботичен режим?  

Бета-блокатори и АКЕ инхибитори 

Иако пред повеќе декади истражувањата со овие класи на 

лекови беа поинтензивни, сега има недостаток на клнилки 

студии. Најдобриот тајминг за започнување (и начин на 

 

 

 

 

 администрирање) на Бета-блокаторите кај СТЕМИ не е 

проспективно тестиран во клинички студии кај реперфундирани 

пациенти. Слични ограничувања важат и за одржувачката доза 

на АКЕ инхибиторите. 

Пост-СТЕМИ стратификација 

Оптималната терапевтска стратегија за намалување на 
   

ризикот од ненадејна смрт кај пациентите со ВТ или ВФ  за време 

или рано по СТЕМИ не е докрај јасна. И покрај докажаниот 

клинчкиот бенефит на ICD кај пациенти со ниска ЛКЕФ недели 

по СТЕМИ има потреба од подобри алгоритми за 

стратификација на ризик. Најдобар третман на не ИА лезии 

треба да се истражи. Неразрешените прашања се најдобар 

критериум за водење на ПКИ (ангиографија, ФФР или проценка 

на вунерабилност на плака) и тајминг за комплетна 

реваскуларизација ако е истата потребна (за време на полетна 

ПКИ или одложена, како и одложена за време на иста 

хоспитализација или по испис). 

 Шок и левокоморни помошни уреди 

Тешка срцева слабост и шок се меѓу најважните негативни 

прогностички предиктори кај пациенти со СТЕМИ. Во 

дополнение на итна реваскуларизација на ИА и стандардни 

медицински терапии за намалување на пред или 

постоптоварувањето, има ограничени докази за систематска 

употреба на инотропи и вазопресори како и за механичка 

поддршка. Слично, бенефитот на комплетна реваскуларизација 

за време на иницијалната ПКИ не е поддржан. Употребата на 

ИАБП не ги потврди очекувањата, додека ЛВАД и ЕКМО станаа 

популарни, но не се евалуирани во клинички студии. Итно е 

потребна систематската евалуација на фармаколошки и 

интервентни стратегии како и ЛВАД кај пациенти во шок. 

Репарација/спасување на миокард 

Ефективноста и безбедноста на новите терапии кои можат да го 

заменат мртвиот миокард или да спречат лошо ремоделирање 

(пр. клеточна терапија или генска), се сеуште неостварени 

ветувања. Има голема потреба од базични истражувачки студии 

за подобро разбирање на биолошките процеси вклучени во 

срцевиот развој и опоравување, со цел истите да се претворат 

во  клинички релевантни животински модели и финално во 

студии на луѓе.  

 

Со цел да се сфатат недостатоците и предизвиците на 

клиничката пракса, за проценка на квалитет, потребни се 

неселектирани и валидни регистри и клинички датабази. Во овој 

документ имаме специфицирани индикатори за квалитет, 

наменети за мерење и споредба на квалитет на нега, кои ќе 

служат како основа за инцијативите за подобрување на 

квалитетот. Нивните ефекти на процедурални и клинички исходи 

треба да се евалуираат.  
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Потреба од прагматични клинички 
студии од реалниот живот 
 
Една од поголемите ограничувања на високо селективните 

контролирани клинички студии е нивната апликабилност во 

реалниот живот. Строги инклузиони критериуми, прилагоден 

третман и многу блиско следење, резултираат со 

пристрасност која оневозможува универзална имплемента-

ција. Можноста е во имплементација на прагматични 

клинички студии вклучувајќи рандомизирани клички студии 

базирани на регистри.477 Овие студии се помалку селективни 

и понескапи алтернативи на класичните, особено за терапии 

користени во клиничката пракса. 

 

(6) Срцев застој и реперфузиона стратегија - Пациенти со СТ-

елевација на ЕКГ по ресуситација треба да се подложат на 

примарна ПКИ стратегија. Во случаи без  СТ-елевација но 

со сомнение за акутна миокардна исхемија, треба да се 

изведе итна ангиографија во рок од 2 часа по првобитната 

клиничка проценка која треба да исклучи некоронарна 

причина. Во сите  случаи одлуката за итна 

коронарографија треба да ги земе во предвид факторите 

поврзани со лош невролошки исход. 

(7) Технички аспекти за време на примарна ПКИ: рутински 

радијален пристап и ДЕС имплантација се стандард на 

нега за време на примарна ПКИ. Рутинска тромбоаспи-

рација или одложено стентирање се контраиндицирани. 

12. 12. Клучни пораки 

(1) Епидемиологија на СТЕМИ: Иако стапката на морталитет  

поврзана со исхемична болест на срцето е намалена во 

Европа последните неколку декади, сеуште е значителна 

причина за смрт во светот. Релативната инциденца на 

СТЕМИ се намалува односно зголемува за НСТЕМИ. И 

покрај намлувањето на акутната и долгорочната стапка 

на смртност поврзана со СТЕМИ, паралелно со широката 

употрба на реперфузија, сеуште смртноста е значителна. 

Болничкиот морталитет кај неселектирани пациенти со 

СТЕМИ во националните Европски регистри варира 

помеѓу 4 и 12 %. 

(2) Аспекти во однос на полот: Жените вообичаено поретко 

добиваат правовремена реперфузиона терапија и 

терапија базирана на докази, за разлика од мажите. 

Важно е да се посочи дека мажите и жените имаат ист 

бенефит од реперфузија и други СТЕМИ терапии, и 

следствено треба еднакво да се третираат. 

(3) ЕКГ и СТЕМИ дијагноза: Во некои случаи пациентите 

можат да имаат коронарна оклузија/глобална исхемија 

во отсуство на карактеристична СТ-елевациија (пр.блок 

на гранка, коморен пејсинг, хиперакутни Т бранови, 

изолирана депресија во антериорни одводи и/или 

универзална СТ-депресија со СТ-елевација во aVR). Кај 

пациентите со споменатите ЕКГ промени и клиничка 

презентација која одговара на миокардна исхемија, 

треба да следи примарна ПКИ стратегија. 

(4) Селекција на реперфузиона стратегија: СТЕМИ 

дијагнозата (дефинирана како време кога ЕКГ записот на 

пациентот со исхемични симптоми е интерпретирана 

како СТ-сегмент елевација) е врме нула во часовникот за 

реперфузија. СТЕМИ пациентите треба да подлежат на 

примарна ПКИ стратегија, освен ако очекуваното време 

до ПКИ реперфузија е над 120 мин, во кој случај треба 

веднаш да се даде фибринолиза. (во рок од 10 мин од 

дијагноза). 

(5) Мрежи за третман на СТЕМИ: Координацијата помеѓу 

ИМП и болниците со пишани протоколи е центарот на 

СТЕМИ третманот. ИМП треба да ги префрли 

пациентите во ПКИ центар со 24 часовна ПКИ подршка 

без разлика дали примарниот третман бил со ПКИ или 

фибринолиза. ИМП треба веднаш да го алармира ПКИ 

центарот по селекцијата на реперфузионата стратегија. 

Трансферот на пациентот треба да ја прескокне 

ургентната амбуланта. 

(8)  Третман на не-ИА лезии: Треба да се размисли за 

      третирање на изразени стенози (проценети или со 

ангиографија или со ФФР) пред испис од болница 

(веднаш за време на иницијалната ПКИ или одложена 

по одредено време). Кај кардиоген шок треба да се 

размисли за ПКИ на не-ИА за време на првобитната 

процедура. 

(9) Антитромботична терапија: Антикоагуланси и ДАПТ се 

основата на фармаколошкиот пристап во акутната фаза на 

СТЕМИ. Примарна ПКИ - нефракциониран хепарин 

(алтернативи: еноксапарин и бивалирудин) и 

оптоварувачка доза на аспирин и прасугрел/тикагрелор. 

Фибринолиза-еноксапарин (нефракциониран хепарин 

алтернатива) и оптоварувачка доза на аспирин и 

клопидогрел. Одржувачка терапија кај повеќето пациенти 

се базира на едногодишна ДАПТ во форма на апирин плус 

прасугрел/тикагрелор.  

   
(10)  Рана нега: По реперфузиона терапија, пациентите треба 

да се мониторираат најмалку 24 часа. Рана подвижност и            

рано испуштање од болница е најдобра опција кај        

некомплицирани пациенти.  Така што, времето за воведу               

вање на секундарна превенција е ограничено, што ја                

нагласува важноста на блиската соработка помеѓу сите             

вклучени.  

 (11)  Специјални подгрупи на пациенти: Пациентите на орални  

          антикоагуланси со бубрежна слабост и/или постарите 

пациенти претставуваат предизвик во поглед на 

оптимална антитромботична терапија. Специјално 

внимание треба да се даде на подредување на дозата на 

некои фармаколошки стратегии кај овие пациенти. 

Пациентите со дијабетес и оние кои не подлежат на 

реперфузија претставуваат друга подгрупа на пациенти 

кои бараат посебен третман. 

 (12) “Imaging” кај СТЕМИ: Не инвазивниот imaging е многу важен 

за акутниот и долгорочен третман ан СТЕМИ пациентите. 

 (13) MINOCA: Голем дел од СТЕМИ пациентите немаат значајна 

коронарна стеноза на ангиографија. Важно е да се 

направат дополнителни дијагностичкитестови кај овие 

пациенти за да се идентификува етиологијата и да се 

подреди нивната терапија, која може да е различна од 

типичниот СТЕМИ. 

 (14) Индикатори за квалитет - Во некои случаи има 

оддалеченост помеѓу третманот базиран на препораки и 

актуелната нега на СТЕМИ пациентите. За да се намали 

ваквата разлика важно е да се мерат одредените 

индикатори за квалитет за да се процени практиката и да 

се подобри исходот во вистинскиот живот. Се препорачува 

употребата на добро дефинирани и потврдени индикатори 

за квалитет за подобрување на СТЕМИ негата.
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13. Пораки базирани на докази ‘Што да се прави, а што не’  
 

Препораки 

 

Препораки за иницијална дијагноза Classa Levelb 

12-канална ЕКГ снимка и интерпретација е индицирана што е можно побрзо за време на ПМК, со 
максимум доцнење од 10 мин. 

 
I 

 
B 

ЕКГ мониторинг со капацитет за дефибрилација е индициран што е можно побрзо кај сите пациенти со 
сомнеж за СТЕМИ. 

I B 

Препораки за ослободување од хипоксемија и симптоми 

Рутинска кислородна терапија не се препорачува кај пациенти со SaO2 >90%. III B 

Препораки за срцев застој 

Стратегија со примарна ПКИ се препорачува кај пациенти по срцево-белодробно оживување по “cardiac 
arrest” и со ЕКГ во прилог на СТЕМИ. 

I B 

Таргетиран третман на температура е индициран рано по ресуситација од “cardiac arrest” кај пациенти кои 
се неконтактибилни. 

I B 

Не се препорачува пред-болничко ладење со брза инфузија на голем волумен ладна ив течност веднаш 
по враќање на спонтана циркулација. 

 
III 

 
B 

Препораки за логистика пред прием во болница 

Се препорачува пред-болничкиот третман на СТЕМИ пациентите да се базира на регионални мрежи 
дизајнирани за обезбедување брза и ефективна реперфузиона терапија со обид да се овозможи 
примарна ПКИ кај што поголем број на пациенти. 

 

I 

 

B 

Се препорачува примарните ПКИ центри да обезбедуваат 24/7 нега и да извршуваат примарна ПКИ без 
губење време. 

I B 

Се препорачува пациентите трансферирани во ПКИ центар за примарна ПКИ, да ја прескокнат ИН/КИН 
и да се префрлат директно во катетеризационата лабораторија. 

 
I 

 
B 

Препораки за реперфузиона терапија 

Реперфузиона терапија е индицирана кај сите пациенти со симптоми на исхемија со времетраење ≤12 
часа и перзистентна СТ-сегмент елевација 

 
I 

 
A 

Доколку не може да биде изведена навремена примарна ПКИ по дијагноза на СТЕМИ, се препорачува 
фибринолитичка терапија во првите 12 часа од почетокот на симптомите кај пациенти без 
контраиндикации за фибринолиза. 

 
I 

 
A 

Кај асимптоматски пациенти по >48 часа од градна болка, не е препорачана рутинска ПКИ на 
оклудираната ИА. 

III A 

Процедурални аспекти на стратегија со примарна перкутана коронарна интервенција 

Препорачана е примарна ПКИ на ИА. I A 

Се препорачува стентирање (пред балон ангиопластика) кај примарна ПКИ. I A 

Се препорачува стентирање со нова генерација ДЕС пред БМС кај примарна ПКИ. I A 

Се препорачува Трансрадијален пред Феморален пристап ако доколку е изведен од искусен радијален 
оператор. 

I A 

Не се препорачува рутинска употреба на тромбоаспирација. III A 

Не се препорачува рутинско одложено стентирање. III B 

Пери-процедурална и пост-процедурална антитромботична терапија кај пациенти кои 
подлежат на примарна перкутана коронарна интервенција 

Потентен P2Y12 инхибитор (прасугрел или тикагрелор), или Клопидогрел доколку претходните не се 

достапни или контраиндицирани, се препорачуваат пред (или најкасно за време на) ПКИ и се одржуваат над 

12 месеци освен во присуство на контраиндикации, како голем ризик од крварење. 

 
 

I 

 
 

A 
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Аспиринот (орален или ив, доколку не може да голта) се препорачува што е можно поскоро кај сите 
пациенти без присутни контраиндикации. 

I B 

Fondaparinux не се препорачува кај примарна ПКИ. III B 

Препораки за Фибринолитичка терапија 

Кога фибринолиза е реперфузиона стратегија на избор, се препорачува да се почне со третман што е 

можно побрзо по дијагноза на СТЕМИ, претпочитано уште во вон-болнички услови. 

 
I 

 
A 

Препорачани се фибрин-специфични агенси (т.е. тенектеплаза, алтеплаза, ретеплаза). I B 

Орален или ив аспирин е индициран. I B 

Клопидогрел е препорачан во дополнение на аспирин. I A 

Се препорачува антикоагулантна терапија кај пациенти третирани со литици до реваскуларизација (доколку 

е изведена), или до крај на престој во болница, но не подолго од 8 дена. Антикоагулансот е: 

 
I 

 
A 

• Еноксапарин ив следен со сц (се препорачува пред UFH). 
I A 

• UFH тежински пресметан ив болус следен со инфузија.  
I B 

Трансфер до ПКИ болница по фибринолиза е индициран кај сите пациенти веднаш по фибринолиза. I A 

Итна ангиографија и ПКИ доколку е индицирана се препорачува кај пациенти со срцева слабост/шок. I A 

Спасувачка ПКИ е препорачана веднаш по неуспешна фибринолиза (< 50% СТ-сегмент резолуција по 60–

90мин), или при хемодинамска нестабилност или влошувачка исхемија. 

 
I 

 
A 

Ангиографија и ПКИ на ИА, доколку истата е индицирана се препорачува помеѓу 2 - 24 часа по успешна 
фибринолиза. 

I A 

Итна ангиографија и ПКИ е индицирана во случај на повторувачка исхемија или при докази за реоклузија 

по првобитна успешна фибринолиза. 

 
I 

 
B 

Препораки за  “imaging’’ и  стрес тестирање кај пациенти со миокарден инфаркт со СТ-сегмент 
елевација 
Рутинска ехокардиографија за проценка на ЛК и ДК функција, откривање на рани пост-ИМ механички 

компликации, и исклучување на ЛК тромб се препорачува кај сите пациенти. 

 
I 

 
B 

Препораки за Бихевиорални аспекти по акутен миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација 

Се препорачува идентификација на пушачите и континуирано давање на совети за прекин, со давање на 

поддршка за помош преку контроли, заменски терапии на никотин, варенцилин или бупропион заедно или 

во комбинација. 

 
I 

 
A 

Се препорачува учество во програма за срцева рехабилитација. 
I A 

Препораки за одржувачка антитромботична стратегија по миокарден инфаркт со СТЕМИ 

Препорачана е антитромбоцитна терапија со ниска доза на аспирин (75–100 мг). 
I A 

По ПКИ се препорачува 12 месечна терапија со ДАПТ во форма на аспирин плус тикагрелор или 

прасугрел (или клопидогрел ако претходните не се достапни или контраиндицирани) освен доколку нема 

контраиндикации, како голем ризик од крварење. 

 
I 

 
A 

ППИ во комбинација со ДАПТ се препорачува кај пациенти со висок ризик од гастро-интестинално 

крварење. 
I B 

Препораки за рутински терапии во акутна, субакутна и хронична фаза  

Орална терапија со Бета-блокатори е препорачана кај пациенти со срцева слабост и/или ЛКЕФ ≤40% освен 
во случаи на контраиндикација.  

I A 

Интравенски Бета-блокатори не се препорачуваат кај пациенти во хипотензија, акутна срцева слабост или АВ 

блок или брадикардија. 
III B 

Се препорачува да се почне со високи дози на статини што е можно поскоро, освен доколку не се 

контраиндицирани и да се продолжат долго време. 
I A 

Се препорачува вредност на LDL-C од <1.8 ммол/Л (70 мг/дЛ) или намалување за 50% доколку основниот 

LDL-C е помеѓу 1.8–3.5 ммол/Л (70–135 мг/дЛ). 

 
I 

 
B 

АКИ-инхибитори се препорачуваат, почнувајќи со првите 24 часа кај СТЕМИ пациенти со доказ за срцева 

слабост, ЛК дисфункција, дијабетес или антериорен инфаркт. 
 

I 

 
A 
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АРБ, претпочитано валсартан е алтернатива на АКЕ инхибиторите кај пациенти со срцева слабост 

и/или ЛК систолна дисфункција, особено кај оние кои не се толерантни кон АКИ инхибитори. 

 
I 

 
B 

МРА се препорачуваат кај пациенти со ЛКЕФ ≤40% и срцева слабост или дијабетесес, кои веќе примаат 

АКЕ инхибитор и Бета-блокатор, освен доколку има бубрежна слабост или хиперкалемија. 

 
I 

 
B 

Препораки за третман за левокоморна дисфункција и акутна срцева слабост кај миокарден инфаркт 
со СТ-сегмент елевација 

Терапија со АКЕ инхибитор (или АРБ) се препорачува кај хемодинамски стабилни пациенти со ЛКЕФ ≤40% 

и/или срцева слабост за да се намали ризикот од хоспитализација и смрт. 

 
I 

 
A 

Терапија со Б блокатор се препорачува кај пациенти со ЛКЕФ <40% и/или срцева слабост по 

стабилизирање на состојбата, за да се намали ризикот од смрт, повторен ИМ и хоспитализација поради 

срцева слабост. 

 
I 

 
A 

МРА се препорачува кај пациенти со срцева слабост и ЛКЕФ ≤40% без тешка бубрежна слабост или 

хиперкалемија за да се намали ризикот од КВБ хоспитализација и смрт. 

 
I 

 
B 

Препораки за третман на кардиоген шок кај миокарден инфаркт со СТ-сегмент елевација 

Итна ПКИ е препорачана кај пациенти со кардиоген шок доколку има соодветна коронарна анатомија. 

Доколку коронарната анатомија не е соодветна за ПКИ или ПКИ е неупешна, се препорачува итен АКБП. 

 
I 

 
B 

Рутинска интра-аортна балон пумпа не е индицирана. III B 

Препораки за третман на атријална фибрилација 

Дигоксинот е неефективен за конвертирање на неодамнешна АФ во синусен ритам, и не е препорачан за 
контрола на ритам. 

III A 

Калциум канал блокатори и Бета-блокатори вклучителмно и соталол се неефективни за конверитрање на 
неодамнешна АФ во синус ритам. 

III B 

Профилактичен третман со антиаритмици за превенција на АФ не е индициран. III B 

Препораки за третман на вентрикуларни аритмии и пореметувања во спроводливост во акутна 
фаза 

Интравенски Б-блокатори се препорачани кај пациенти со полиморфна ВТ и/или ВФ во отсуство на 
контраиндикации. 

I B 

Профилактичен третман со антиаритмици не е препорачан и може да биде штетен за пациентот. III B 

Препораки за долгорочен третман на вентрикуларни аритмии и проценка на ризик од ненадејна 
смрт 

ICD терапија се препорачува за намалување на случаи на неднадејна срцева смрт кај пациенти со 

симптоматска срцева слабост (NYHA Класа II–III) и ЛКЕФ ≤35% и покрај оптимална медикаментозна 

терапија >3 месеци и <6 недели по ИМ, каде се очекува преживувањето да биде најмалку 1 година со 

добар функционален статус. 

 
 

I 

 
 

A 

 

Препораките со класа I или III и ниво на доказ A или B. Погледни во ‘Abbreviations and acronyms’ за објаснение на кратенките и акронимите. 
aКласа на препорака. 
bНиво на доказ. 

 

13. Web addenda 
All Web figures and Web tables are available in the online Web 

Addenda at: European Heart Journal online and also via the ESC 

Website at: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice- 

Guidelines/Acute-Myocardial-Infarction-in-patients-presenting-

with- ST-segment-elevation-Ma 
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