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Jak uetøit èas pøi diagnostice
akutního infarktu myokardu
pomocí Elecsys® cardiac
Troponin T high sensitive testu Roche
Akutní infarkt myokardu (AIM) je situace, pøi ní se poèítá kadá minuta, a kadé zpodìní zahájení léèby má mìøitelný dopad pro pacienta v jeho anci na pøeití. Studie TRAPID-AMI
(High sensitivity cardiac Troponin T assay for RAPID rule-out
of Acute Myocardial Infarktion) validovala jedineèný hodinový
algoritmus urychlující stanovení diagnózy v pøípadì podezøení
na AIM, pomocí Elecsys® cardiac Troponin T high sensitive
testu Roche. S prvními výsledky byla odborná veøejnost seznámena ji na Výroèním kongresu
Evropské kardiologické spoleènosti v záøí 2014 v Amsterdamu. Ve stejné dobì byl poøízen
i rozhovor s jedním z jejích øeitelù profesorem Christianem Muellerem z univerzitní nemocnice v Bazileji, který ani po dvou letech neztratil na své aktuálnosti. V následujícím roce 2015 byl
jednohodinový algoritmus pøijat Evropskou kardiologickou spoleèností do nových guidelines
pro akutní infarkt myokardu, èím byla potvrzena jeho unikátní hodnota pro klinickou praxi.
LA: Pane profesore Muellere, co to je
studie TRAPID-AMI a proè je dùleitá?
C. M.:TRAPID-AMI je velká multicentrická diagnostická studie, její protokol
sestavili pracovníci Roche spoleènì
s centrem Bertil Lindahl (Uppsala, védsko) a jsou souèasnì hlavními partnery.
Pøedmìtem zkoumání je nová rozhodova-

cí strategie, která má bìhem hodiny bezpeènì a efektivnì diagnostikovat AIM
u pacientù s akutní bolestí na hrudi.
LA: Co je hlavním pøedmìtem této studie?
C. M.:Hlavní úlohou TRAPID-AMI je
ovìøení bezpeènosti a úèinnosti jednohodinového algoritmu zaloeného na stano-

vení vysoce citlivého troponinu T. Strategie vyuívá specifických cut-off hladin
srdeèního troponinu T, které umoòují
vylouèit pøítomnost AIM u pacientù
(rule-out) nebo s jistotou oznaèit pacienty s AIM (rule-in). Pacienti, u nich nelze
jednoznaènì rozhodnout a kteøí pøedstavují asi 25 % celkového poètu, jsou zaøazeni do tzv. sledovací zóny.
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Pro kardiology
pøedstavuje
algoritmus
vyuívající
diagnostické
ukazatele stanovení
srdeèního troponinu
výrazný pøínos.
LA: Jaký potenciál zmìnit klinickou
praxi mají výsledky studie TRAPID-AMI?
C. M.:Podle bìného zpùsobu je standardnì doporuèováno stanovení po esti
hodinách. Take vichni na urgentním
pøíjmu museli èekat est hodin na druhé
stanovení, které s jistotou mohlo vylouèit
pøítomnost AIM. S vyuitím stanovení vysoce citlivého troponinu T Evropská kardiologická spoleènost (ESC) ve svém
guideline doporuèuje druhé stanovení
po tøech hodinách (platilo v roce 2014
poznámka redakce). Nicménì to znamená stále tøi hodiny èekat na druhé stanovení, po nìm si mùeme být jisti, zda pacient má, nebo nemá AIM. Pùvab jednohodinového algoritmu je v urychlení diagnostického procesu, kdy u 75 % pacientù dostaneme ji po jedné hodinì rychlou
informaci, zda je u pacienta moné pøítomnost AIM vylouèit, nebo ne.
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LA: Pro koho výsledky studie pøedstavují
pøínos? Jsou to pacienti, pracovitì urgentních pøíjmù, kardiologové?
C. M.:Doufám, e v podstatì vichni. Samozøejmì nejvìtí prospìch zaznamenají
pacienti, pro které pouívání algoritmu
v klinické praxi pøedstavuje zlepení
zdravotní péèe. Nezanedbatelný prospìch
z nìj plyne pro pracovitì urgentních
pøíjmù. Jestlie pacient s onemocnìním,
které nemá pøíèinu v myokardu, blokuje
místo na urgentním pøíjmu est hodin,
znamená to, e tato kapacita nemùe být
pouita pro jiné pacienty v akutním ohroení ivota. Samozøejmì svùj díl z celkového pøínosu algoritmu získají i kardiologové, protoe plnì vyuijí klinickou
hodnotu stanovení vysoce citlivého troponinu T. Navzdory tìmto novým zjitìním nadále platí, e se výsledky musí
hodnotit ve vztahu ke klinickému stavu
pacienta a k ostatním vyetøením, vèetnì
12svodového EKG.
LA: Mohlo by zavedení jednohodinového
algoritmu do klinické praxe zmenit tla-

Skvostné na
jednohodinovém
algoritmu je, e nám
dovoluje urychlit
diagnostický proces.

èenice na oddìleních akutního pøíjmu?
C. M.:Nápor pacientù je spoleèným rysem vìtiny akutních pøíjmù po celém
svìtì. Doufáme, e zavedení tohoto jednohodinového algoritmu pomùe výraznì zmenit tlaèenice, u jen kvùli tomu,
e zkrátí dobu do stanovení diagnózy.
Podstatné je to u pacientù s nízkým rizikem, kteøí nemají potíe akutnì ohroující jejich ivot, nýbr benigní onemocnìní.

Je velmi
pravdìpodobné, e
klinické vyuití
jednohodinového
algoritmu bude
spojeno s podstatným sníením
nákladù na léèbu.
LA: Na úrovni nemocnièního zaøízení
pøedpokládáte nìjaký finanèní efekt po
zavedení jednohodinového algoritmu dle
TRAPID-AMI?
C. M.:Je velmi pravdìpodobné, e klinické vyuití jednohodinového algoritmu
bude spojeno s podstatným sníením nákladù na léèbu, protoe jednou z rozhodujících nákladových poloek na oddìleních akutního pøíjmu je doba pobytu.

