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Iszkémiás terület és infarktus: a reperfúzió fontossága

Reperfúzió indukciója
(pl. ballon angioplasztika, sztent
behelyezés, antiproliferatív gyógyszer
bevonatú sztent és/vagy fibrinolízis

Reperfúzió

Koronária
okklúzió

Infarktus terület

Reperfúzió
nélkül
Reperfúziós
károsodás

Reperfúzió
mellett

Iszkémiás
károsodás

Reperfúzió és
kardioprotekció
mellett

idő = izom,
izom = élet !

Idő
www.web-books.com/eLibrary
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Az akut miokardiális infarktust követő halálozás a
végső infarktus terület nagyságának a függvénye
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A miokardiális iszkémia tünetei, súlyosságtól függően:
1. Mechanikai funkciózavar, 2. aritmiák, 3. infarktus
Átmeneti rövid
iszkémia

Reverzibilis
iszkémia
percek,
órák

percek

Angina vagy „néma”
iszkémia

Átmeneti funkcionális
zavar

„Bénult”
miokardium

Iszkémia/reperfúzió
okozta funkció zavar
és aritmiák

Normális pumpa
funkció helyre áll

Részlegesen
reverzibilis iszkémia

Irreverzibilis
iszkémia

napok,
hetek

„Hibernált”
miokardium

Miokardiális
nekrózis
(infarktus)

Krónikus
hipoperfúzió,
hipokinetikus
kontrakció

Közel normális
pumpa funkció
visszatér

Maradandó
funkció
károsodás:
Szívelégtelenség
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Miokardiális infarktus klinikai megjelenései
Endotél diszfunkció, koszorúsér falának károsodása

Stabil ateroszklerotikus
plakk

néma
iszkémia

effort
angina

Vasospazmus
„Prinzmetal”
angina

Elektromos
instabilitás,
aritmia
Hirtelen
szívhalál

Fal károsodás
progressziója, trombózis,
instabil plakk

Akut
koronária
szindróma
Instabil
sztenózis

Instabil angina

Teljes
elzáródás

Infarktus

Kamrai tágulat,
szívelégtelenség

Mellkasi fájdalom értékelésének lépései
(EKG, biomarkerek)
ST eleváció az EKG-n

igen

Zajló infarktus (STEMI)

nem
Troponin (T/I) emelkedett

igen

Zajló infarktus (NSTEMI) vagy
Instabil angina

nem
ST depresszió vagy
ischemia jel az ST
monitorozás alatt

igen
Instabil angina

nem
Ismételt troponin (T/I)
szint emelkedés 4-6 óra múlva

igen

Zajló infarktus (NSTEMI) vagy
Instabil angina

nem
Stressz teszt
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ST-T eltérések jelenléte erős prognosztikai marker akut
koronária szindróma esetén az infarktus kialakulására és az
1 éves halálozás alakulására
The Risk study Group, Nyman et al.:J Intern Med 234: 293, 1993

• Instabil anginás
betegekben akut MI
bizonyítéka nélkül, az ST
szegmens depressziója
erős prediktora a késői
rossz prognózisnak
• Izolált T hullám
változások vagy normál
EKG kép jó prognózist
jelent

www.semmelweis.hu/pharmacology

Az iszkémiás szívbetegség patofiziológiája: gyógyszer célpontok
Trombocita aggregáció gátlás,
antikoagulánsok, fibrinolízis

Koronáris spazmus, szűkület

Koronária
dilatáció

O2 ellátás 

Nitrátok

Miokardium relaxációs zavara

Véna dilatáció

Preload 
Fájdalom,
Szimpatikus tónus 
Akut fázis:
• oxigén
• fájdalomcsillapítás: i.v.
opioidok
• trankvillánsok
(benzodiazepinek)

Ca2+ antagonisták

Arteriola dilatáció

ACE gátlók
Diasztolés térfogat 
Végdiasztolés nyomás 

Afterload csökkentése
Falfeszülés

O2 igény 
Szívmunka
Beta blokkolók
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A iszkémiás szívizomsejt biokémiája:
potenciális kardioprotektiv gyógyszercélpontok
Enyhe, ismétlődő reverzibilis
iszkémia
(pre-, poszt- és távoli
iszkémiás „kondícionálás”)
Nitrátok

Citoprotekítv mechanizmusok:
• NO, natriuretikus peptidek,
• bradikinin, adenozin, cGMP,
• antioxidáns mechanizmusok,
• ATP-függő K csatornák
aktiválása,
• autofágia/mitofágia
• mitokondiális PTP
• chaperonok

Adaptáció az
iszkémia/reperfúzióhoz

Súlyos iszkémia

Citoprotektív
szerek

Citotoxikus mechanizmusok
túlsúlya:
NAD(P)H oxidáz, XOR, cAMP,
PARP, MMP, gyulladásos
mediátorok

Citoprotektív
szerek

[H+] , pH 
Na-H csere 

ATP depléció

SR Ca-ATPáz 

Na-K ATPáz 
[Na+] 
Na-Ca csere 

ATP szintézis 

Membránok
károsodása

„Oxidatív stressz”
„nitrozatív stressz”

Mitokondirális
[Ca2+] 

Intracelluláris [Ca2+] 
Ca2+ „overload”
Proteázok aktiválása

Ca2+-antagonisták

Sejthalál (nekrózis és apoptózis)
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Az iszkémiás szívbetegség terápiája
cél:
• megelőzni az infarktus, aritmiák és a szívelégtelenség okozta halálozást
• az angináls fájdalom megszüntetése

Terápiás lépések:
1. Életmódváltás, táplálkozás (pl. transz
zsírok), rizikófaktorok csökkentése
(dohányzás, magas vérnyomás, diabétesz,
hiperlipidémia, elhízás, depresszió)

2. Gyógyszeres terápiás (bázis + tüneti)
3. Invazív terápia, revaszkularizáció (AMI vagy súlyos esetek):
• perkután koronária intervenció (PCI): koronária tágítás, sztent
behelyezés (kiegészítve mechanikus poszt- és/vagy távoli
kodicionálással)
• Revaszkularizációs műtét (bypass)
• Azonnali intravénás trombolízis

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Trombocita aggregáció gátlás
thrombin gátlók
(dabigatran)
Platelet activating factor

Thrombin

ADP

P2Y12
Adrenalin

TXA2

X

P2Y12
gátlók
(Ticlodipine
Clopidrogel
Prasugrel
Ticagrelor)

X
X

TROMBOCITA

Szerotonin

GPIIb/IIIa X

COX 1 gátló
(Aszpirin)
Fibrinogén
X

Kollagén

GPIIb/IIIa

Vazopresszin
GPIIb/IIIa gátlók
(abciximab, eptifibatide,
tirofiban)

TROMBOCITA

Trombocita gátlás aszpirinnal
•

•
•

•

•
•

Az Aszpirin az egyik leghatásosabb
szer a kardiovaszkuláris kórformák
megelőzésére (angina, MI, TIA, stroke)
Irreverzibilisen gátolja a COX1 enzim
aktivitását
Optimális adagolás CV
prevencióban: 75-350 mg/nap,
nagyobb dózisok nem növelik a
hatékonyságot
Számos beteg nem megfelelően más
NSAID-ot alkalmaz CV prevenciós
céllal
Cox2 gátlók nem rendelkeznem trombocita
gátló hatással (pl: diclophenac)
Acetaminophen (paracetamol) szintén nem
alkalmazható

Absolute
benefit

Annual risk of CV event on placebo
Subjects in whom a vascular event is prevented
by aspirin per 1000 treated patients

Patrono et al: Chest, 114S, 1998 (5th ACCP Consc Conf Antithrobic Th)

Preventív aszpirin adagolás hatása a
kardiovaszkuláris eseményekre

High risk

•
•
•
•

Aspirin
CV events
% (No of
cases)
11.4
(36536)

Placebo
CV events
% (No of
cases)
14,7
(36711)

Odds
reduction
%
27

Low risk

4,46
(14608)

4,85
(14604)

10

All studies

9,5
(51144)

11.9
(51315)

25

P< 0,00001

Meta analízis: aszpirin (75-325 mg/nap) vs placebo
Súlyos kardiovaszkuláris esemény: MI, stroke, CV halál
High risk (magas rizikó): korábbi MI, akut MI, korábbi stroke vagy TIA,
egyéb magas rizikó (instabil angina, stb.)
Low risk (alacsony rizikó): primer prevenció

Clopidrogel: felszívódás és metabolizmus

• Akut miokardiális infarktuson átesett
clopidogrelt kapó betegek körében ,
azok, akik CYP2C19 csökkent
funkciós allélt (kb. 10-30%) vagy
alléleket (kb. 2%) hordoznak,
magasabb kardiovaszkuláris
esemény rátával rendelkeznek
• Proton-pumpa gátlók csökkenthetik
a clopidogrel aktivitását
fibrinogen

ADP

Simon T. et al, NEJM, 360: December, 2008

Clopidrogel: egyéni metabolikus és funkcionális különbségek
(CYP2C19 csökkent funkciójú allélt hordozók vs. nem hordozók)

Kardiovaszkuláris halálozás (miokardiális
infarktus, stroke, egyéb) (%)

Mega LJ, NEJM 10.1056/nejmoa0809171

Ticagrelor vs clopidrogel
Wallentin et al, 10.1056/NEJM. Moa09044327 361, 2009

11,7%

9,8%

RR: 0,84 (95% CI: 0,77-0,92
P<0,001

•

kompozit végpont: Kardiovaszkuláris halálozás, MI, stroke

•

T: 180 mg/d kezdő dózis, 2x90 mg/d; Clopidrogel: 300-600 mg kezdő dózis, 75 mg/d

A trombocita GPIIb/IIIa receptor antagonisták hatása
Topol et al.: Lancet, 353:227, 1999

Aszpirin vagy aspirin + heparin háttér terápia
összesített OR: 0,79 (0,73-0,85)
Vérzéses szövődmények nem szignifikánsak,
helyes heparin dózisok mellett.

Halálozás vagy
nem-letális MI < 30 days

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Ateroszklerózis prevenció,
lipidszint csökkentő szerek
1. Életmód váltás: rendszeres testmozgás
• Emelkedett HDL
• Endotél funkció javítása
2. Táplálkozás:
• Kevés szaturált és transz zsírsav
• Hal olaj (omega-3 zsírsavak): csökkent triglicerid szint
(nem bizonyított az omega-3 zsírsavak hatása a szívbetegség és a
stroke ismétlődésében)
• Visszafogott alkohol fogyasztás: HDL szint emelkedik (de a
triglicerid szint is)
• Folsav, B6- and B12- vitaminok: csökkenti a homocisztein szintet
• Antioxidánsok (hatásuk nem bizonyított)
3. Östrogén (nők – menopausa)
4. Gyógyszerek:
• ACE gátlók: endothel funkció javítása
• Lipidszint csökkentő szerek
www.semmelweispharma.com

Fő antihiperlipidémiás szerek
Dietary fat + cholesterol
lipoprotein-lipase

Chylomicrones

Chylomicron
remnants

FFA

Ezetimibe
Resin
Fibrates
FFA
HDL

Statins

FFA

cholesterol
Acetyl-CoA

VLDL

PCSK9
inhib

Lipoprotein lipase

Mediated
by ApoB

Peripheric
tissues with LDL
receptor

Niacin
IDL

LDL

Lipoprotein lipase

Mediated by ApoE
Mediated by ApoB

Liver

Mediated by ApoE
www.semmelweispharma.com

Lipoprotein lipase

Bile acids

SCORE – Kardiovaszkuláris rizikóbecslés
A lipidcsökkentő
terápia stratégiája
a számított rizikón
alapszik
•

Magas rizikó –
intenzív statin
terápia (szükség
szerint ezetimibbel
kombinálva)

•

Hipertrigliceridémia
– fibrátok (főleg
fenofibrát)

•

Kevert
hiperlipidémia –
statin + fibrát

Modified from Goldstein and Brown,
Nature, 343:425-430, 1990
www.semmelweispharma.com

Rizikó faktor csökkentés az iszkémiás szívbetegségekben
• A csökkent esélyhányados (odds ratio, OR) iszkémiás
eseményekre jó összefüggést mutat a LDL szint csökkentő
terápiával
Law MR et al. BMJ. 3261423. 2003

Az OR csökkenése %

60
50
40

1.-2. yr
3.-5.-yr
> 6. yr

30
20
10
0
0,2-0,7

0,8-1,4

=> 1,5

LDL-C szint csökkentése (mmol/l)

•
•
•
•
•

Dohányzás abbahagyás
Diabetes mellitus,
Vérnyomás csökkentés
Testsúly csökkentés
Depresszió kezelés
www.semmelweis.hu/pharmacology

Statin fogyasztás hatékonyságának megítélése:
Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER)

www.semmelweis.hu/pharmacology

Statin intolerancia és kezelése
Statinok súlyos mellékhatásai:
• rabdomiolízis, miopátia
• főként egyéb CYP3A4 és CYP2C enzimeken metabolizálódó
hatóanyaggal (pl. fibrátok, makrolidek)
Statin „intolerancia” (kb 10%)
• mialgia,
• emelkedett izomkárosodás biomarker (CK, CK-M)
Statin intolerancia kezelése:
• váltás másik statin készítményre
• dózis csökkentés
• ezetimib, majd csökkentett dózisú statin hozzáadása
• statin terápia felfüggesztése (ezetimibe, PCSK9 gátló)

www.semmelweis.hu/pharmacology

IMPROVE-IT vizsgálat: mérsékelt előny a statin mellé
adott ezetimibe esetén poszt-ACS betegekben
Primary End Point and Individual Components (7-Year Event Rates)
Clinical Outcomes

Simvastatin,
n=9077 (%)
34.7

Primary end point
(Cardiovascular
death, MI, unstable
angina, coronary
revascularization, or
stroke)
All-cause death
15.3
MI
14.8
Stroke
4.8
Ischemic stroke
4.1
Unstable angina
1.9
Coronary
23.4
revascularization

www.semmelweis.hu/pharmacology

Ezetimibe/Simvastatin,
n=9067 (%)
32.7

P

15.4
13.1
4.2
3.4
2.1
21.8

0.782
0.002
0.052
0.008
0.618
0.107

0.016

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Ramipril vs. Placebo - HOPE vizsgálat
HOPE trial: NEJM 342: 145, 2000

Composite end-points
•
•
•

Kompozit végpont – halál, miokardiális
infarktus, stroke
Magas kockázatú betegek bevonva
Ramipril: 10 mg/d (2,5; 5; 10)

Relatív rizikó:
Egyesített végpont: :0,78 (0,70-0,86) p<
0,001
CV halálozás: 0,75 (0,64-0,87) p< 0,001
MI:
0,80 (0,71-0,91) p< 0,001
Stroke:
0,69 (0,56-0,84) p< 0,001
Teljes .:
0,84 (0,75-0,95) p< 0,001
Új diabétesz : 0,68 (0,53-0,87) p< 0,03

Placebo

R

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Angina terápia nitrátokkal:
Dózisok és adagolási séma a nitrát tolerancia megelőzéséhez
Készítmény

adagolási séma

- Isosorbide dinitrate

30 mg - 7.00 és 13.00

- Isosorbide mononitrate 20 mg – 8.00 és15.00
- Isosorbide mononitrate 120-240 mg naponta
elnyújtott felszabadulás

-Transdermális nitrát tapasz 7,5-10 mg/12 óra
tapaszok eltávolítása 12 óra mulva

- Fázisos felszabadulású 15 mg, nagy része felszabadul
nitroglicerin tapasz
az első 12 órában

www.semmelweispharma.com

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Kalcium-csatorna gátló (CCB) kezelés vs. placebo
Blood Pressure Lowering Treatment Trialsit’ Collaboration, Lancet, 356:1955, 2000

Patiens:
2815 / 2705
Endpoint

Event %
CCB / placebo

Relative Risk
RR (95% CI)

P

Stroke

1,9 / 3,1

0,61 (0,44-0,85)

S

Coronary disease

2,8 / 3,5

0,79 (0,59-1,06)

S

Heart failure

1,5 / 2,1

0,72 (0,48-1,07)

S

Major CV event

5,9 / 8,2

0,72 (0,59-0,87)

S

CV death

2,3 / 3,3

0,72 (0,52-0,98)

S

Overall mortality

5,0 / 5,7

0,87 (0,70-1,09)

NS

Rövid hatású dihidropiridin származékok – kerülendő - halálozás növekszik

Stabil koronária betegség gyógyszeres terápiája
Bázis terápia
(élet hosszig tartó, a szív-érrendszeri
események és halálozás megelőzése)

Tüneti terápia
(anti-anginás kezelés)

Béta receptor blokkolók
Trombocita aggregáció gátlás
(aspirin és/vagy P2Y12 blokkoló)
Lipidszint csökkentő terápia
(statin, ezetimibe, PCSK-9 gátló)

ACE gátlók vagy
Angiotensin receptor blokkolók

Nitroglicerin
Kalciumcsatorna gátlók

Trimetazidine
Molsidomine
Ranolazine
Nicorandil
Ivabradine

Trimetazidine (1-[2,3,4 trimetoxibenzil] piperazin 2 HCl)

• A szívizomsejt iszkémia által előidézett eseménysorra hat anélkül, hogy
a hemodinamikát befolyásolná, a sejt anyagcseréjére hatva „sejtprotektív”
szer.

• Az egyensúlyt a zsírsavak felöl a szénhidrát oxidációja irányába tolja el 
maximalizálja az aerob glikolizist  több ATP (változatlan O2-ellátás
mellett)  a mitochondriális légzési lánc kikapcsolásának késleltetése
• Az intracelluláris acidózis csökken, a reaktív oxigéngyökök keletkezése
mérséklődik
Kinetika: gyors orális felszívódás
(max. vérszint 2 h) bomlatlanul ürül a vesén keresztül
(féléletidő 4-5 h)
Adagolás: 60 mg/nap (3 részre elosztva)

www.semmelweispharma.com

A nitrátokhoz hasonló szerkezetű, újabb antianginás szerek
O
N - N - CH
N ± C=N - C - OC2H5
O

=

O

Molsidomine
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O
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Nicorandil

O

NO

N - N - CH2
N

SIN-1

SIN-2

CN
O

NO gáz inhaláció: csak pulmonális hipertónia kezelésére alkalmas
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Ranolazine

• késői Na-beáramlást gátol a szívizomsejekben – csökkenti a
intracelluláris Na koncentrációt – ezáltal aktiválja a Na/Ca csere
transzportot – intracelluláris Ca csökken – citoprotekció
• Zsírsav oxidációt is gátolja
• Csökken a szív munkája, citoprotekív

• indikáció: krónikus angina
• mellékhatás: növeli a QT intervallumot
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Ivabradin

• Első molekula egy új hatásmechanizmusú gyógyszerosztályban: - a
sinus-csomóra hat – gátolja a „pacemaker” (If) áramot - csökkenti a
pacemaker frekvenciát
• Nem befolyásolja a pitvar-kamrai átvezetést, a kamrai repolarizációt
és a szív kontraktilitását.

• Újabb adatok szerint direkt citoprotektív hatással is rendelkezik
• Klinikai vizsgálatok eredményei igazolták, hogy az ivabradin a bétablokkolóknak és a Ca-antagonistáknak megfelelő antianginás és antiiszkémiás hatással rendelkezik.
• indikáció: krónikus effort angina (újabban szívelégtelenség is)
• kontraindikáció: szinusz csomó betegség
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Stabil iszkémiás szívbetegségben alkalmazandó szerek

2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis
and Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease

www.semmelweis.hu/pharmacology

Új irányok és fejlesztések az iszkémiás szívbetegség
kezelésében
Vitaminok és vitaminszerű anyagok - táplálék kiegészítőből gyógyszer:
• Omega-3-zsírsavak, eikozapentaénsav (EPA), dokozahexaénsav (DHA)
csökkentik az atherosclerotikus plakk képződését
• Koenzim Q10 (ubidekarenon)  antioxidáns, ATP szintézis (szívelégtelenség
kiegészítő kezelése)
• B6-, B12-vitamin, folsav  homocisztein szint csökkentése
Fejlett terápiás készítmények (gén-, sejt- és regeneratív terápia –
fejlesztés alatt):
• Citoprotektív anyagok (pl. adrenomedullin, NO-szintáz) vagy ezek
termeléséért felelős gének bevitele a szívizomba
• Regeneratív terápia:
- őssejt implantáció a károsodott régióba: iPS, mesenchimális, embrionális?
- indukált pluripotens őssejtből in vitro felépített szövet beültetése
- vázizom mioblaszt beültetése
Iszkémiás adaptáció stimulásása az infarktus területének csökkentésére
- Fejlesztés alatt – nincs infarktus terület csökkentő gyógyszerünk (klinikai
vizsgálatok negatívak mindeddig)
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