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cTn
CT
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LVH
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MONICA
MPS
MRI
mV
ng/l
non-Q MI
NSTEMI
PCI
PET
pg/ml
MI z załamkiem Q
RBBB
SPECT
STEMI
ST–T
URL
WHF
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American College of Cardiology Foundation
ostry zespół wieńcowy
American Heart Association
choroba wieńcowa
pomostowanie tętnic wieńcowych
izoenzym MB kinazy kreatynowej
troponina sercowa
tomografia komputerowa
współczynnik zmienności
elektrokardiogram
European Society of Cardiology
fluorodeoksyglukoza
niewydolność serca
blok lewej odnogi pęczka Hisa
lewa komora
przerost lewej komory
zawał serca
metajodobenzyloguanidyna
Multinational MONItoring of trends and
determinants in CArdiovascular disease
scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego
rezonans magnetyczny
miliwolt(y)
nanogram(y) na litr
zawał serca bez załamka Q
zawał serca bez uniesienia odcinka ST
przezskórna interwencja wieńcowa
pozytonowa tomografia emisyjna
pikogram(y) na mililitr
zawał serca z załamkiem Q
blok prawej odnogi pęczka Hisa
tomografia emisyjna pojedynczych
fotonów
zawał serca z uniesieniem odcinka ST
odcinek ST–załamek T
górna granica wartości referencyjnej
World Heart Federation
World Health Organisation
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Definicja zawału serca
Kryteria ostrego zawału serca
Termin ostry zawał serca (MI) powinno się stosować w sytuacji klinicznej wskazującej na ostre niedokrwienie mięśnia sercowego,
przy dowodach na obecność martwicy mięśnia sercowego. W takim przypadku spełnienie jednego z poniższych kryteriów pozwala
na rozpoznanie MI:
• Wykrycie wzrostu i/lub spadku wartości biomarkera sercowego [najlepiej troponiny sercowej (cTn)], przy co najmniej jednej wartości
powyżej 99. centyla górnej granicy wartości referencyjnej (URL) oraz co najmniej jedno z następujących:
— objawy niedokrwienia;
— nowe lub przypuszczalnie nowe, znamienne zmiany odcinka ST–załamka T (ST–T) lub nowy blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB);
— powstanie patologicznych załamków Q w EKG;
— nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
— obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji;
• Zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego i przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi
w EKG lub nowym LBBB, przy czym zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów
sercowych we krwi mogło się zwiększyć;
• MI związany z przezskórną interwencją wieńcową (PCI) jest zdefiniowany arbitralnie jako wzrost wartości cTn (> 5 × 99. centyla URL)
u pacjentów z prawidłowymi wartościami wyjściowymi (£ 99. centyla URL) lub wzrost wartości cTn > 20%, jeśli wartości początkowe
były podwyższone i stabilne lub spadały. Dodatkowo wymagane są: (a) objawy wskazujące na niedokrwienie mięśnia sercowego lub
(b) nowe zmiany niedokrwienne w EKG, lub (c) obraz angiograficzny zgodny z powikłaniami zabiegu, lub (d) uwidocznienie za pomocą
badań obrazowych nowego ubytku żywotnego mięśnia sercowego lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości;
• MI związany z zakrzepicą w stencie rozpoznaje się w przypadku wykrycia zakrzepicy za pomocą koronarografii lub autopsji
w przypadku niedokrwienia mięśnia sercowego ze wzrostem i/lub spadkiem wartości biomarkerów sercowych, gdy co najmniej jedna
wartość przekracza 99. centyl URL;
• MI związany z pomostowaniem tętnic wieńcowych (CABG) jest zdefiniowany arbitralnie jako wzrost wartości cTn (> 10 × 99. centyla
URL) u pacjentów z prawidłowymi wartościami wyjściowymi cTn (£ 99. centyla URL). Dodatkowo konieczne jest stwierdzenie:
(a) nowych patologicznych załamków Q lub nowego LBBB lub (b) udokumentowanie w badaniu angiograficznym nowego zamknięcia
pomostu lub natywnej tętnicy wieńcowej pacjenta, lub (c) uwidocznienie nowego ubytku żywotnego mięśnia sercowego lub nowych
odcinkowych zaburzeń kurczliwości.
Kryteria przebytego zawału serca
Spełnienie któregokolwiek z poniższych kryteriów pozwala na rozpoznanie przebytego MI:
• Patologiczne załamki Q z objawami lub bez nich przy braku przyczyn nie-niedokrwiennych;
• Obecność w badaniach obrazowych odcinkowego ubytku żywotnego mięśnia sercowego, z jego ścieńczeniem i akinezą, przy braku
przyczyn nie-niedokrwiennych;
• Obraz histopatologiczny przebytego MI.

Wstęp
Zawał serca (MI) można rozpoznać na podstawie cech
klinicznych, w tym zmian elektrokardiograficznych (EKG),
podwyższonych wartości markerów biochemicznych (biomarkerów) martwicy mięśnia sercowego, za pomocą badań obrazowych lub na podstawie badania histopatologicznego. MI
jest główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności na całym świecie. MI może być pierwszą manifestacją choroby
wieńcowej (CAD) lub może wielokrotnie wystąpić u pacjentów z już rozpoznaną chorobą. Informacje dotyczące częstości występowania MI mogą być użyteczne dla określenia rozpowszechnienia CAD w danej populacji i różnych populacjach, zwłaszcza jeśli dane gromadzone są w sposób wystandaryzowany, rozróżniający pierwszy i kolejne incydenty.
Z epidemiologicznego punktu widzenia zachorowalność na MI

w populacji może służyć oszacowaniu częstości występowania CAD w tej populacji. Termin „zawał serca” może mieć
duże psychologiczne i prawne konsekwencje dla chorego
i społeczeństwa. Jest wskaźnikiem jednego z głównych problemów zdrowotnych świata oraz wynikiem ocenianym
w badaniach klinicznych, badaniach obserwacyjnych i programach kontroli jakości. Wymienione badania i programy
wymagają precyzyjnej i spójnej definicji MI.
W przeszłości obowiązywało powszechne porozumienie dotyczące zespołu klinicznego określanego jako MI.
W badaniach dotyczących częstości występowania chorób Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała MI na podstawie objawów, nieprawidłowości w EKG i enzymów sercowych. Opracowanie bardziej czułych i specyficznych względem tkanki mięśnia sercowego biomarkerów sercowych oraz
bardziej czułych technik obrazowania pozwala obecnie na
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wykrywanie bardzo małego uszkodzenia mięśnia sercowego
lub martwicy. Dodatkowo istotnie poprawiło się leczenie
pacjentów z MI, dzięki czemu, mimo podobnego obrazu klinicznego, uszkodzenie i martwica mięśnia sercowego mogą
być mniejsze. Ponadto niezbędne jest rozróżnianie różnych
stanów mogących powodować MI, tak jak w przypadku MI
„samoistnego” i „związanego z zabiegiem”. Lekarze, inni pracownicy opieki medycznej oraz pacjenci potrzebują zatem
aktualnej definicji MI.
W 2000 roku Pierwsza Globalna Grupa Robocza ds. MI
przedstawiła nową definicję MI, na podstawie której w przypadku niedokrwienia mięśnia sercowego jakakolwiek martwica powinna być określana jako MI [1]. Te zasady następnie poprawiła Druga Globalna Grupa Robocza ds. MI, co
doprowadziło do powstania Uzgodnionego Stanowiska dotyczącego Uniwersalnej Definicji Zawału Serca w 2007 roku,
w którym podkreślano obecność różnych stanów mogących
prowadzić do wystąpienia MI [2]. Dokument ten, zaaprobowany przez European Society of Cardiology (ESC), American
College of Cardiology Foundation (ACCF), American Heart
Association (AHA) i World Heart Federation (WHF), został
dobrze przyjęty przez społeczność medyczną i przez WHO
[3]. Rozwój coraz bardziej czułych metod oceny markerów
martwicy mięśnia sercowego skłania jednak do dalszej aktualizacji, istotnej zwłaszcza w sytuacjach, kiedy martwica mięśnia sercowego występuje u osób w stanie krytycznym, po
przezskórnych interwencjach wieńcowych lub zabiegach kardiochirurgicznych. Trzecia Globalna Grupa Robocza kontynuuje wysiłki połączonych towarzystw ESC/ACCF/AHA/WHF,
integrując te spostrzeżenia i nowe dane w obecnym dokumencie, powstającym w okresie, gdy można wykrywać bardzo małe obszary uszkodzenia lub martwicy mięśnia sercowego za pomocą markerów biochemicznych i/lub badań
obrazowych.

Charakterystyka histopatologiczna
niedokrwienia i zawału serca
Zawał serca jest zdefiniowany w patologii jako śmierć
komórki mięśnia sercowego z powodu przedłużonego niedokrwienia. Po zainicjowaniu niedokrwienia mięśnia sercowego śmierć histologiczna komórki nie występuje natychmiast, wymaga określonego okresu czasu, aby się rozwinąć
— np. 20 min lub mniej w niektórych modelach zwierzęcych [4]. Martwicę mięśnia sercowego za pomocą pośmiertnego badania makroskopowego lub mikroskopowego można rozpoznać dopiero po kilku godzinach. Powstanie pełnej martwicy zagrożonych komórek mięśnia sercowego trwa
co najmniej 2–4 godz. lub dłużej, w zależności od obecności krążenia obocznego strefy niedokrwienia, ciągłego lub
okresowego zamykania tętnicy wieńcowej, wrażliwości miocytów na niedokrwienie, hartowania serca oraz osobniczego zapotrzebowania na tlen i składniki odżywcze [2]. Cały

proces prowadzący do wyleczenia zawału trwa zwykle co
najmniej 5–6 tygodni. Reperfuzja może zmienić wygląd makro- i mikroskopowy.

Wykrywanie biomarkerów
uszkodzenia mięśnia sercowego
z martwicą
Uszkodzenie mięśnia sercowego rozpoznaje się przy
obecności wzrostu we krwi stężeń czułych i specyficznych
biomarkerów, takich jak troponina sercowa (cTn) lub frakcja MB kinazy kreatynowej (CKMB) [2]. Troponiny sercowe
I i T są elementami aparatu kurczliwego komórek mięśnia
sercowego i są obecne prawie wyłącznie w sercu. Chociaż
wzrost stężeń tych biomarkerów we krwi odzwierciedla
obecność uszkodzenia prowadzącego do martwicy komórek mięśnia sercowego, to nie wskazuje na mechanizm leżący u jego podstaw [5]. Zwraca się uwagę na różne przyczyny uwalniania białek strukturalnych mięśnia sercowego,
w tym prawidłowy obrót komórek mięśnia sercowego, apoptozę, uwolnienie komórkowe produktów degradacji troponiny, zwiększoną przepuszczalność błon komórkowych,
tworzenie i uwalnianie pęcherzyków błoniastych oraz martwicę miocytu [6]. Niezależnie od patobiologii, martwicę
mięśnia sercowego spowodowaną jego niedokrwieniem
określa się jako MI.
Cechy histologiczne uszkodzenia mięśnia sercowego
z martwicą mogą także występować w stanach klinicznych
związanych głównie z nie-niedokrwiennym uszkodzeniem
mięśnia sercowego. Małe uszkodzenie mięśnia sercowego
z martwicą może być wykrywane w przypadku niewydolności
serca (HF), niewydolności nerek, zapalenia mięśnia sercowego, arytmii, zatorowości płucnej lub niepowikłanych zabiegów przezskórnych lub kardiochirurgicznych. W tych sytuacjach nie należy rozpoznawać MI lub powikłań zabiegu, ale
raczej uszkodzenie mięśnia sercowego, co przedstawiono na
rycinie 1. Powszechnie wiadomo, że złożoność sytuacji klinicznych może niekiedy utrudniać umiejscowienie indywidualnego przypadku w obrębie owali na rycinie 1. W tej sytuacji ważne jest odróżnienie ostrych przyczyn wzrostu cTn
— wymagany jest wzrost i/lub spadek podwyższonych wartości cTn — od stanów, w których wartości te są przewlekle
podwyższone i na ogół nie zmieniają się w sposób ostry. Listę
stanów klinicznych związanych z podwyższeniem wartości
cTn przedstawiono w tabeli 1. Obecność wielu czynników
powodujących uszkodzenie mięśnia sercowego należy opisać w dokumentacji pacjenta.
Preferowanym biomarkerem — ogólnie i w przypadku
poszczególnych typów MI — jest cTn (I lub T), która cechuje
się dużą specyficznością względem tkanki mięśnia sercowego, jak również wysoką czułością kliniczną. Dla rozpoznania
ostrego MI niezbędne jest wykrycie wzrostu i/lub spadku podwyższonej jej wartości [7]. Jako podwyższenie stężenia cTn
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Rycina 1. Na rycinie przedstawiono różne jednostki kliniczne, w których może wystąpić uszkodzenie mięśnia sercowego ze śmiercią
komórek, cechujące się wzrostem troponiny sercowej, np. niewydolność nerek, niewydolność serca, tachy- lub bradyarytmie, zabiegi
na sercu lub niesercowe. Te jednostki mogą także współistnieć z zawałem serca przy obecności dowodów klinicznych ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego ze wzrostem i/lub spadkiem podwyższonej troponiny sercowej

definiuje się wartość przekraczająca 99. centyl dla normalnej
populacji referencyjnej [górna granica wartości referencyjnych
(URL)]. Ten dyskryminacyjny 99. centyl jest uznawany za
poziom decyzyjny dla rozpoznania MI i musi być ustalony
dla każdej z poszczególnych metod diagnostycznych z zapewnieniem odpowiedniej kontroli jakości we wszystkich laboratoriach [8, 9]. Wartości odpowiadające 99. centylowi
URL, także w przypadku opracowywanych licznych metod
o wysokiej czułości, definiowane są przez producentów, można je znaleźć w ulotkach dotyczących danych metod lub
w najnowszych publikacjach [10–12].
Wartości powinny być wyrażone w nanogramach na litr
(ng/l) lub pikogramach na mililitr (pg/ml) z zaokrągleniem do
liczby całkowitej. Kryteria wzrostu wartości cTn są zależne
od metody, ale mogą być zdefiniowane w profilach precyzji
dla każdej z metod, w tym metod o wysokiej czułości [10, 11].
Optymalna precyzja, opisana przez współczynnik zmienności (CV) dla 99. centyla URL dla każdej z metod, powinna
wynosić £ 10%. Większa precyzja (CV £ 10%), charakterystyczna dla bardziej czułych metod, pozwala na wykrywanie
zmian wartości [13]. Stosowanie metod, które nie posiadają
optymalnej precyzji (CV > 10% dla 99. centyla URL), sprawia, że ustalenie istotnej zmiany jest trudniejsze, ale nie powoduje wyników fałszywie dodatnich. Nie powinno się stosować metod o CV > 20% dla 99. centyla URL [13]. Przedanalityczne i analityczne błędy mogą powodować wzrost lub
zmniejszenie wartości cTn [10, 11].

Próbki krwi do pomiaru cTn powinno się pobrać w trakcie pierwszej oceny chorego i ponownie po 3–6 godz. Wymagane jest wykonanie kolejnych oznaczeń, jeśli występują
dalsze epizody niedokrwienne lub gdy trudno określić czas,
w którym wystąpiły początkowe objawy [14]. Dla rozpoznania MI konieczne jest stwierdzenie wzrostu i/lub spadku
wartości z co najmniej jedną wartością powyżej poziomu
decyzyjnego, w połączeniu z dużym prawdopodobieństwem
przed wykonaniem badania. W celu odróżnienia stanów
ostrych od przewlekle podwyższonych stężeń cTn, związanych ze strukturalną chorobą serca, konieczne jest wykazanie układu stężeń ze wzrostem i/lub spadkiem podwyższonej wartości [10, 11, 15–19]. Na przykład pacjenci z niewydolnością nerek lub HF mogą charakteryzować się znamiennym przewlekłym podwyższeniem cTn. Ten wzrost może
być wyraźny, tak jak u wielu pacjentów z MI, ale nie zmienia się w sposób ostry [7]. Jednak dla rozpoznania MI nie
jest bezwzględnie konieczne stwierdzenie wzrostu lub spadku podwyższonych stężeń, jeśli pacjent z dużym ryzykiem
MI przed badaniem zgłasza się późno po wystąpieniu objawów, na przykład blisko szczytu krzywej stężenie cTn —
czas lub na wolno opadającej części tej krzywej, kiedy wykrycie zmian stężenia może być problematyczne. Wzrost
wartości może utrzymywać się przez 2 tygodnie lub dłużej
od wystąpienia martwicy miocytu [10].
W przypadku metod oznaczania troponin o wysokiej
czułości może być zalecane zróżnicowanie wartości refe-
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Tabela 1. Stany, w których występuje wzrost troponiny
sercowej spowodowany uszkodzeniem mięśnia sercowego
Uszkodzenie związane z pierwotnym
niedokrwieniem mięśnia sercowego
Pęknięcie blaszki miażdżycowej

Jeśli oznaczenie cTn jest niedostępne, najlepszą alternatywą jest pomiar CKMB (metodą oceniającą masę). Tak jak
w przypadku troponiny, wzrost wartości CKMB definiuje się
jako wynik > 99. centyla URL, uznawany za poziom decyzyjny dla rozpoznania MI [22]. Należy posługiwać się wartościami referencyjnymi uwzględniającymi płeć [22].

Powstanie zakrzepu w świetle tętnicy wieńcowej
Uszkodzenie związane z brakiem równowagi
między zaopatrzeniem/zapotrzebowaniem
powodującym niedokrwienie mięśnia sercowego
Tachy-/bradyarytmie
Rozwarstwienie aorty lub ciężka choroba zastawki aortalnej
Kardiomiopatia przerostowa
Wstrząs kardiogenny, hipowolemiczny lub septyczny
Ciężka niewydolność oddechowa
Ciężka niedokrwistość
Nadciśnienie tętnicze z lub bez LVH
Skurcz tętnicy wieńcowej
Zatorowość wieńcowa lub zapalenie naczyń
Dysfunkcja śródbłonka wieńcowego bez istotnej CAD
Uszkodzenie niezwiązane
z niedokrwieniem mięśnia sercowego
Stłuczenie serca, zabieg operacyjny, ablacja, stymulacja lub
wyładowania defibrylatora
Rabdomioliza z zajęciem serca
Zapalenie mięśnia sercowego
Leki kardiotoksyczne, np. antracykliny, herceptyna
Wieloczynnikowe lub nieokreślone
uszkodzenie mięśnia sercowego
Niewydolność serca
Kardiomiopatia wywołana stresem (tako-tsubo)
Ciężka zatorowość płucna lub nadciśnienie płucne
Posocznica i pacjenci w stanie krytycznym

Cechy kliniczne niedokrwienia
mięśnia sercowego i zawału serca
Początek niedokrwienia mięśnia sercowego jest pierwszym etapem rozwijania się MI i wynikiem braku równowagi między zaopatrzeniem w tlen a zapotrzebowaniem.
W warunkach klinicznych niedokrwienie mięśnia sercowego można rozpoznać na podstawie badania podmiotowego
i EKG. Do możliwych objawów niedokrwienia należą różne
kombinacje dolegliwości w klatce piersiowej, dotyczących
kończyny górnej, żuchwy lub nadbrzusza (w czasie wysiłku
lub w spoczynku) oraz ekwiwalenty niedokrwienia, takie jak
duszność lub zmęczenie. Dolegliwości związane z ostrym
MI utrzymują się zwykle > 20 min. Często mają one charakter rozlany — nie są zlokalizowane, nie zależą od pozycji, nie wpływają na nie ruchy obszaru ciała, którego dotyczą. Może im towarzyszyć nadmierna potliwość, nudności lub omdlenie. Wymienione objawy nie są jednak specyficzne dla niedokrwienia mięśnia sercowego, mogą zatem
nie zostać prawidłowo rozpoznane i być przypisane chorobom żołądkowo-jelitowym, neurologicznym, płucnym lub
mięśniowo-szkieletowym. MI może również przebiegać
z objawami atypowymi — takimi jak kołatanie serca lub zatrzymanie krążenia — lub nawet bez objawów, na przykład
u kobiet, osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę,
w okresie pooperacyjnym i u chorych w stanie krytycznym [2].
Zaleca się skrupulatną ocenę tych pacjentów, zwłaszcza gdy
występuje układ wzrostu i/lub spadku podwyższonych biomarkerów sercowych.

Niewydolność nerek
Ciężkie ostre choroby neurologiczne, np. udar mózgu,
krwawienie podpajęczynówkowe

Klasyfikacja kliniczna zawału serca

Choroby naciekowe, np. amyloidoza, sarkoidoza
Wyczerpujący wysiłek fizyczny
CAD — choroba wieńcowa; LVH — przerost lewej komory

rencyjnych względem płci [20, 21]. Stwierdzenie wzrostu
wartości cTn (> 99. centyla URL), z dynamiczną zmianą
lub bez dynamicznej zmiany wartości, lub przy braku klinicznych dowodów niedokrwienia, powinno prowadzić do
poszukiwania innych rozpoznań związanych z uszkodzeniem mięśnia sercowego, takich jak zapalenie mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty, zatorowość płucna lub HF.
Niewydolność nerek i inne nie-niedokrwienne przewlekłe
stany chorobowe, w których może występować wzrost stężenia cTn, wymieniono w tabeli 1 [10, 11].

Ze względu na strategie natychmiastowego leczenia, takie jak terapia reperfuzyjna, w codziennej praktyce wśród pacjentów z dolegliwościami w klatce piersiowej lub innymi objawami niedokrwiennymi wyróżnia się pacjentów z MI, u których pojawia się uniesienie ST w dwóch sąsiednich odprowadzeniach (patrz: rozdział dotyczący EKG), rozpoznawane
jako „MI z uniesieniem ST” (STEMI). W odróżnieniu od nich
pacjentów bez uniesienia ST przy rozpoznaniu zwykle określa się jako „MI bez uniesienia ST (NSTEMI)”. U wielu pacjentów z MI pojawiają się załamki Q (MI z załamkiem Q),
a u innych nie (non-Q MI). U pacjentów bez podwyższenia
wartości biomarkerów rozpoznaje się dławicę niestabilną.
Oprócz tych kategorii, wyodrębniono różne typy MI na podstawie różnic histopatologicznych, klinicznych, prognostycznych oraz różnych strategii leczenia (tab. 2).
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Tabela 2. Uniwersalna klasyfikacja zawału serca
Typ 1: Samoistny zawał serca
Samoistny zawał serca jest wynikiem pęknięcia blaszki miażdżycowej, jej owrzodzenia, tworzenia szczelin, nadżerek lub rozwarstwienia,
powodującymi zakrzep w świetle jednej lub więcej tętnic wieńcowych, co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi w mięśniu
sercowym lub dystalnych zatorów z płytek krwi, czego skutkiem jest martwica miocytów. U jego podłoża może leżeć ciężka CAD,
rzadko może występować CAD niepowodująca istotnego zwężenia tętnic lub może nie występować CAD
Typ 2: Zawał serca wtórny do braku równowagi powodującego niedokrwienie
W przypadkach uszkodzenia mięśnia sercowego z martwicą, gdy inne niż CAD stany przyczyniają się do zaburzeń równowagi między
zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen i/lub zapotrzebowaniem na tlen, np. dysfunkcja śródbłonka wieńcowego, skurcz tętnicy wieńcowej,
zatorowość wieńcowa, tachy-/bradyarytmie, niedokrwistość, niewydolność oddechowa, hipotonia oraz nadciśnienie tętnicze z lub bez LVH
Typ 3: Zawał serca powodujący zgon, przy braku oznaczeń biomarkerów
Zgon sercowy z objawami wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego, z przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennym
i w EKG lub nowym LBBB, przy czym zgon wystąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub zanim mógł wystąpić wzrost stężeń
biomarkerów sercowych we krwi, lub — w rzadkich przypadkach — gdy biomarkery sercowe nie były oznaczone
Typ 4a: Zawał serca związany z przezskórnymi interwencjami wieńcowymi (PCI)
Zawał serca związany z PCI jest zdefiniowany arbitralnie jako wzrost wartości cTn > 5 × 99. centyla URL u pacjentów z prawidłowymi
wartościami wyjściowymi (£ 99. centyla URL) lub wzrost wartości cTn > 20%, jeśli wartości początkowe były podwyższone i stabilne lub
spadały. Dodatkowo, wymagane są: (a) objawy wskazujące na niedokrwienie mięśnia sercowego lub (b) nowe zmiany niedokrwienne
w EKG, lub nowy LBBB, (c) brak drożności głównej tętnicy wieńcowej lub jej gałęzi lub utrzymujący się powolny przepływ lub brak
przepływu lub zatorowość stwierdzone w angiografii, lub (d) uwidocznienie w badaniach obrazowych nowego ubytku żywotnego
mięśnia sercowego lub nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości
Typ 4b: Zawał serca związany zakrzepicą w stencie
Zawał serca związany z zakrzepicą w stencie rozpoznaje się, jeśli zakrzepica zostanie wykryta w koronarografii lub autopsji w przypadku
niedokrwienia mięśnia sercowego ze wzrostem i/lub spadkiem wartości biomarkerów sercowych, gdy co najmniej jedna wartość
przewyższa 99. centyl URL
Typ 5: Zawał serca związany z pomostowaniem wieńcowym (CABG)
Zawał serca związany z CABG jest arbitralnie zdefiniowany jako wzrost wartości biomarkerów sercowych > 10 × 99. centyla URL
u pacjentów z prawidłowymi wartościami wyjściowymi cTn (£ 99. centyla URL). Dodatkowo konieczne jest: (a) stwierdzenie nowych
patologicznych załamków Q lub nowego LBBB lub (b) udokumentowanie w badaniu angiograficznym nowego zamknięcia pomostu lub
natywnej tętnicy wieńcowej pacjenta, lub (c) uwidocznienie nowego ubytku żywotnego mięśnia sercowego lub nowych odcinkowych
zaburzeń kurczliwości
CAD — choroba wieńcowa; LBBB — blok lewej odnogi pęczka Hisa; LVH — przerost lewej komory

SAMOISTNY ZAWAŁ SERCA (MI TYPU 1)
Jest to incydent związany z pęknięciem blaszki miażdżycowej, jej owrzodzeniem, powstawaniem szczelin, nadżerek
lub rozwarstwieniem powodującym powstanie wenątrznaczyniowego zakrzepu w jednej lub kilku tętnicach wieńcowych,
co prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi do mięśnia sercowego lub dystalnych zatorów płytkami krwi, w następstwie
czego rozwija się martwica miocytów. U jego podłoża może
występować ciężka CAD, ale od czasu do czasu (5–20%)
w angiografii można stwierdzić CAD bez istotnego zwężenia światła naczynia lub brak CAD, w szczególności u kobiet [23–25].
ZAWAŁ SERCA WTÓRNY DO BRAKU
RÓWNOWAGI POWODUJĄCEGO
NIEDOKRWIENIE (MI TYPU 2)
W przypadkach uszkodzenia mięśnia sercowego z martwicą, gdy inne niż CAD stany przyczyniają się do braku rów-

nowagi między zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen
i/lub zapotrzebowaniem na tlen, stosuje się termin „MI typu 2”
(ryc. 2). U pacjentów w stanie krytycznym lub poddawanych
dużym (nie-sercowym) zabiegom chirurgicznym może wystąpić podwyższenie wartości biomarkerów sercowych
z powodu bezpośredniego toksycznego działania endogennych lub egzogennych wysokich stężeń katecholamin w krążeniu. Potencjalną przyczyną MI może być również skurcz
naczynia wieńcowego i/lub dysfunkcja śródbłonka [26–28].

ZGON SERCOWY Z POWODU ZAWAŁU SERCA
(MI TYPU 3)
Pacjenci, u których nastąpił zgon sercowy, z objawami
wskazującymi na niedokrwienie mięśnia sercowego z towarzyszącymi im prawdopodobnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym LBBB — ale przy braku oznaczeń biomarkerów — stanowią trudną grupę pod względem
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Rycina 2. Różnicowanie między zawałami serca (MI) typu 1 i 2 wg obrazu tętnic wieńcowych

diagnostycznym. U tych osób zgon mógł nastąpić przed uzyskaniem próbek krwi w celu oznaczenia biomarkerów lub
zanim podwyższenie wartości biomarkerów sercowych mogło zostać wykryte. W takiej sytuacji u pacjentów z cechami
klinicznymi niedokrwienia mięśnia sercowego lub z przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG powinno się rozpoznać MI zakończony zgonem, nawet jeśli brak
dowodów w postaci biomarkerów sercowych.

ZAWAŁ SERCA ZWIĄZANY Z ZABIEGAMI
REWASKULARYZACYJNYMI (MI TYPU 4 I 5)
Okołozabiegowe uszkodzenie lub MI mogą nastąpić na
pewnych etapach instrumentacji na sercu, koniecznych do
wykonania w czasie zabiegów rewaskularyzacyjnych, zarówno w trakcie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), jak
i pomostowania tętnic wieńcowych (CABG). Po tych zabiegach może być wykrywane podwyższenie stężenia cTn, ponieważ mogą występować różne urazy prowadzące do uszkodzenia mięśnia sercowego z martwicą [29–32]. Prawdopodobnie ograniczenie takiego uszkodzenia jest korzystne dla
pacjenta; nie zdefiniowano jednak dobrze progu pogarszającego rokowanie, związanego z bezobjawowym wzrostem
biomarkerów sercowych przy braku powikłań związanych
z zabiegiem [33–35]. Wyłoniono podkategorie MI związanego z PCI, będące wynikiem zakrzepicy w stencie i restenozy,
które mogą wystąpić po pierwotnym zabiegu.

Rozpoznawanie zawału serca
na podstawie elektrokardiogramu
Badanie EKG jest integralnym elementem diagnostyki pacjentów z podejrzeniem MI. Powinno się je wykonać i zinterpretować niezwłocznie po wystąpieniu objawów (tj. docelo-

wo w ciągu 10 min) [2]. Ocena dynamicznych zmian w zapisie EKG w przebiegu ostrych epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego często wymaga wykonania licznych zapisów
EKG, zwłaszcza jeśli EKG w początkowym okresie jest niediagnostyczne. U pacjentów objawowych, z pierwszym niediagnostycznym zapisem EKG, powinno się wykonywać seryjne zapisy w odstępach co 15–30 min lub, jeśli jest taka
możliwość, można prowadzić ciągły, wspomagany komputerowo 12-odprowadzeniowy zapis EKG. Nawrót objawów
po bezobjawowym okresie jest wskazaniem do ponownej obserwacji, a u pacjentów z ewolucją nieprawidłowości w EKG
badanie to powinno być wykonane przed wypisem, by mogło służyć jako punkt odniesienia do przyszłych ocen. Ostre
lub ewoluujące zmiany ST–T i załamki Q, jeśli są obecne,
pozwalają klinicyście potencjalnie określić czas wystąpienia
incydentu, zidentyfikować tętnicę odpowiedzialną za zawał,
oszacować zagrożony obszar mięśnia sercowego, jak również
rokowanie oraz strategię leczenia. Większe przesunięcia ST
lub odwrócenie załamka T, obejmujące liczne odprowadzenia/obszary jest związane z niedokrwieniem mięśnia sercowego większego stopnia i gorszym rokowaniem. Do innych
elektrokardiograficznych objawów związanych z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego należą zaburzenia rytmu
serca, opóźnienie przewodzenia międzykomorowego i przedsionkowo-komorowego oraz redukcja amplitudy załamków
R w odprowadzeniach przedsercowych. Na obraz niedokrwienia mięśnia sercowego w EKG mają wpływ wielkość tętnicy
wieńcowej, rozkład segmentów tętnic, naczyń krążenia
obocznego, lokalizacja, rozległość i stopień zwężenia tętnicy
wieńcowej oraz przebyta martwica mięśnia sercowego [36].
W związku z tym EKG wykonane przy zgłoszeniu się chorego
należy zawsze porównywać z wcześniejszymi zapisami, jeśli
są dostępne. Samo EKG często nie wystarcza do rozpoznania
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ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego lub MI, ponieważ
zaburzenia ST można obserwowane w innych stanach, takich jak ostre zapalenie osierdzia, przerost lewej komory
(LVH), blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB), zespół Brugadów, kardiomiopatia wywołana stresem i zespoły wczesnej
repolaryzacji [37]. Przedłużone nowe uniesienie odcinka ST
(np. > 20 min), zwłaszcza występujące z przeciwstawnym
(reciprokalnym) obniżeniem odcinków ST, zwykle odpowiada ostremu zamknięciu tętnicy wieńcowej i powoduje uszkodzenie mięśnia sercowego z martwicą. W kardiomiopatii mogą
występować załamki Q spowodowane włóknieniem mięśnia
sercowego przy braku CAD.
Nieprawidłowości EKG występujące przy niedokrwieniu
mięśnia sercowego lub w MI mogą dotyczyć odcinka PR, zespołu QRS, odcinka ST lub załamka T. Najwcześniejsze objawy
niedokrwienia mięśnia sercowego to zazwyczaj zmiany w obrębie załamka T i odcinka ST. Duże dodatnie załamki T, z wysokimi, symetrycznymi załamkami T w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach, są wczesnymi objawami, które mogą
poprzedzać uniesienie odcinka ST. Przemijające załamki Q
można obserwować w czasie epizodu ostrego niedokrwienia lub
(rzadko) w czasie ostrego MI po udanej reperfuzji. W tabeli 3
wymieniono diagnostyczne kryteria zmian ST–T charakterystycznych dla ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, które może
doprowadzić lub też nie do MI. Punkt J jest wykorzystywany do
określenia wielkości przesunięcia odcinka ST. W przypadku
wszystkich odprowadzeń, poza V2 i V3, wymagane jest nowe
lub przypuszczalnie nowe uniesienie w punkcie J ≥ 0,1 mV.
U zdrowych mężczyzn < 40. rż. uniesienie punktu J może wynosić aż 0,25 mV w odprowadzeniach V2 lub V3, a wielkość uniesienia zmniejsza się wraz z wiekiem. Ze względu na różnice między płciami wymagane są różne punkty odcięcia dla kobiet,
ponieważ uniesienie punktu J u zdrowych kobiet w odprowadzeniach V2 i V3 jest mniejsze niż u mężczyzn [38]. Pojęcie „sąsiednie odprowadzenia” odnosi się do grup odprowadzeń, takich
jak odprowadzenia przednie (V1–V6), odprowadzenia dolne
(II, III, aVF) lub odprowadzenia boczne/koniuszkowe (I, aVL). Dodatkowe odprowadzenia, takie jak V3R i V4R, odpowiadają wolnej ścianie prawej komory, V7–V9 ścianie dolno-podstawnej.
Kryteria przedstawione w tabeli 3 wymagają, by zmiany
ST były obecne w dwóch lub większej liczbie sąsiednich odprowadzeń. Na przykład, uniesienie ST ≥ 0,2 mV w odprowadzeniu V2 i ≥ 0,1 mV w odprowadzeniu V1 spełnia kryteria nieprawidłowości w dwóch sąsiednich odprowadzeniach
u mężczyzny > 40. rż., ale uniesienie ST ≥ 0,1 mV i < 0,2 mV
obecne tylko w odprowadzeniach V2–V3 u mężczyzn (lub
< 0,15 mV u kobiet) może być prawidłowe. Należy zauważyć, że bardzo rzadko ostre niedokrwienie mięśnia sercowego może przyczynić się do znamiennego przemieszczenia odcinka ST spełniającego kryteria w jednym odprowadzeniu,
przy przemieszczeniu odcinka ST w sąsiednich odprowadzeniach nieznacznie poniżej wymaganych kryteriów. Przemieszczenie ST lub odwrócenie załamka T o mniejszym stopniu

Tabela 3. Cechy ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego
w EKG (przy braku LVH i LBBB)
Uniesienie ST
Nowe uniesienie ST w punkcie J w dwóch sąsiednich odprowadzeniach z punktem odcięcia: ≥ 0,1 mV we wszystkich
odprowadzeniach poza V2–V3, przy których stosuje się
następujące punkty odcięcia: ≥ 0,2 mV u mężczyzn ≥ 40. rż.;
≥ 0,25 mV u mężczyzn < 40. rż. i ≥ 0,15 mV u kobiet
Obniżenie ST i zmiany załamka T
Nowe poziome lub skośne w dół obniżenie ST ≥ 0,05 mV
w dwóch sąsiednich odprowadzeniach i/lub odwrócenie T
≥ 0,1 mV w dwóch sąsiednich odprowadzeniach z dominującym
załamkiem R lub stosunkiem R/S > 1

nie wyklucza ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego lub
ewolucji MI, ponieważ pojedynczy statyczny zapis może nie
zarejestrować bardziej dynamicznych zmian EKG, które mogą
być rozpoznane w seryjnych badaniach. W lokalizowaniu
miejsca niedokrwienia mięśnia sercowego lub martwicy bardziej specyficzne niż obniżenia ST są uniesienia ST lub diagnostyczne załamki Q w grupach sąsiednich odprowadzeń
[39, 40]. U pacjentów z bólem w klatce piersiowej wskazującym na niedokrwienie i niediagnostycznym pierwszym EKG
powinno się zawsze rozważyć wykonanie zapisu z odprowadzeń dodatkowych, jak również seryjnych zapisów EKG [41,
42]. Łatwo można przeoczyć elektrokardiograficzne dowody
niedokrwienia mięśnia sercowego w obszarze dystrybucji gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej. Najłatwiej można je
zaobserwować w odprowadzeniach tylnych w piątej przestrzeni międzyżebrowej (V7 w linii pachowej tylnej lewej,
V8 w linii środkowo-łopatkowej lewej i V9 w lewej linii przykręgosłupowej). Zdecydowanie zaleca się wykonanie zapisów
z tych odprowadzeń w przypadku pacjentów z dużym klinicznym podejrzeniem ostrego zamknięcia gałęzi okalającej (np.
pierwsze EKG niediagnostyczne lub obniżenie odcinka ST
w odprowadzeniach V1–V3) [41]. W odprowadzeniach V7–V9 zaleca się stosowanie jako punktu odcięcia dla uniesienia ST wartości 0,05 mV; specyficzność zwiększa się przy punkcie odcięcia ≥ 0,1 mV dla uniesienia ST i ta wartość powinna być stosowana u mężczyzn < 40. rż. Obniżenie ST w odprowadzeniach
V1–V3 może wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego
w obszarze tylno-podstawnym (zawał tylny), zwłaszcza gdy załamki T w swej końcowej części są dodatnie (ekwiwalent uniesienia ST), jednak zmiany te nie są specyficzne [41–43]. U pacjentów z zawałem dolnym i podejrzeniem zawału prawej komory powinno się wykonać zapis z prawych odprowadzeń przedsercowych V3R i V4R; uniesienie ST ≥ 0,05 mV (≥ 0,1 mV
u mężczyzn < 30. rż.) spełnia kryteria diagnostyczne [42].
W czasie epizodu ostrych dolegliwości ze strony klatki piersiowej, pseudonormalizacja uprzednio odwróconych
załamków T może wskazywać na ostre niedokrwienie mię-
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śnia sercowego. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić zatorowość płucną, proces śródczaszkowy, zaburzenia elektrolitowe, hipotermię lub zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego, które także mogą powodować nieprawidłowości ST–T. W przypadku obecności LBBB rozpoznanie MI jest trudniejsze [44, 45]. Przy rozpoznawaniu ostrego
MI w tej sytuacji mogą być pomocne uniesienia odcinka
ST w tym samym kierunku co wychylenie zespołu QRS
lub wcześniejsze zapisy EKG. U pacjentów z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa (RBBB) często występują nieprawidłowości dotyczące ST–T w odprowadzeniach V1–V3,
utrudniające ocenę obecności niedokrwienia w tych odprowadzeniach; jednak gdy stwierdzi się nowe uniesienie
ST lub załamki Q, należy rozważyć obecność niedokrwienia mięśnia sercowego lub MI.

Tabela 4. Zmiany w EKG związane z przebytym zawałem serca

Przebyty zawał serca
Załamki Q lub zespoły QS przy braku czynników zaburzających morfologię QRS są patognomoniczne dla przebytego MI u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, niezależnie od objawów; kryteria przedstawiono w tabeli 4 [46,
47]. Specyficzność rozpoznania MI na podstawie EKG jest
największa, gdy załamki Q występują w kilku odprowadzeniach lub grupach odprowadzeń. Jeśli załamki Q współistnieją ze zmianami ST lub załamków T w tych samych odprowadzeniach, prawdopodobieństwo MI jest zwiększone; np.
małe załamki Q ≥ 0,02 s i < 0,03 s o głębokości ≥ 0,1 mV
wskazują na przebyty MI, jeśli towarzyszy im odwrócenie
załamków T w tej samej grupie odprowadzeń. Inne zwalidowane algorytmy kodowania MI, takie jak Minnesota Code
i WHO MONICA, wykorzystywano w badaniach epidemiologicznych i klinicznych [3].

Zespół QS w odprowadzeniu V1 jest prawidłowy. Załamek Q < 0,03 s i < 25% amplitudy załamka R w odprowadzeniu III jest prawidłowy, jeśli oś QRS w płaszczyźnie czołowej znajduje się w zakresie –30° i 0°. Załamek Q może być
także elementem normy w aVL, jeśli oś QRS w płaszczyźnie czołowej mieści się w zakresie 60° i 90°. Przegrodowe
załamki Q to małe, niepatologiczne załamki Q < 0,03 s
i < 25% amplitudy załamka R w odprowadzeniach I, aVL,
aVF i V4–V6. Preekscytacja, kardiomiopatie zawężające, kardiomiopatia rozstrzeniowa lub powodowana stresem, amyloidoza serca, LBBB, blok przedniej wiązki lewej odnogi
pęczka Hisa, LVH, przerost prawej komory, zapalenie mięśnia sercowego, ostre serce płucne lub hiperkaliemia mogą
być powodem obecności załamków Q lub zespołów QS
przy braku MI. Nieprawidłowości w EKG, które naśladują
niedokrwienie mięśnia sercowego lub MI, przedstawiono
w tabeli 5.

Niemy zawał serca

Badania obrazowe

Termin „niemy zawał serca” stosuje się w odniesieniu
do bezobjawowych pacjentów, u których pojawiają się nowe
patologiczne załamki Q spełniające kryteria przebytego MI,
wykrywane w trakcie rutynowych badań EKG lub u których
stwierdza się cechy MI w badaniach obrazowych serca i nie
można ich bezpośrednio powiązać z zabiegiem rewaskularyzacji wieńcowej [48–51]. W badaniach niemy MI z załamkiem Q stanowił 9–37% wszystkich niezakończonych zgonem incydentów MI i wiązał się ze znamiennym wzrostem
ryzyka zgonu [48, 49]. Nieprawidłowe umieszczenie elektrod
lub obecność czynników zaburzających morfologię QRS
może prowadzić do powstania nowych załamków Q lub zespołów QS w porównaniu z badaniami poprzednimi.
W związku z tym rozpoznanie nowego niemego MI z załamkiem Q należy potwierdzić ponownym EKG z prawidłowym
umieszczeniem elektrod lub za pomocą badań obrazowych
i pytań skupionych na potencjalnych, przemijających
objawach niedokrwienia.

Nieinwazyjne badania obrazowe mają liczne zastosowania u pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym MI, ale
niniejszy rozdział dotyczy tylko ich roli w rozpoznawaniu
i charakteryzowaniu MI. Przesłanką leżącą u podstaw wykonywania tych badań jest fakt, że miejscowa hipoperfuzja
i niedokrwienie mięśnia sercowego prowadzą do kaskady zdarzeń, w tym dysfunkcji mięśnia sercowego, śmierci komórek
i procesu leczenia z włóknieniem. Dlatego ważnymi parametrami w badaniach obrazowych są perfuzja, żywotność
miocytów, grubość, grubienie i ruchomość mięśnia sercowego, wpływ włóknienia na kinetykę paramagnetycznych lub
radiologicznych środków kontrastowych.
Badaniami obrazowymi powszechnie stosowanymi
w ostrej i przewlekłej fazie MI są echokardiografia, wentrykulografia radioizotopowa, scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego (MPS) z zastosowaniem tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz rezonans magnetyczny (MRI).
Pozytonową tomografię emisyjną (PET) i tomografię kompu-

Jakikolwiek załamek Q w odprowadzeniach V2–V3 ≥ 0,02 s lub
zespoły QS w odprowadzeniach V2 i V3
Załamek Q o szerokości ≥ 0,03 s i głębokości ≥ 0,1 mV lub
zespoły QS w odprowadzeniach I, II, aVL, aVF lub V4–V6
w jakichkolwiek dwóch odprowadzeniach z sąsiednich grup
(I, aVL; V1–V6; II, III, aVF)a
Załamek R ≥ 0,04 s w odprowadzeniach V1–V2 i R/S ≥ 1 ze
zgodnymi, dodatnimi załamkami T przy braku zaburzeń
przewodzenia
a

Te same kryteria stosuje się w przypadku dodatkowych odprowadzeń V7–V9

Stany utrudniające rozpoznanie
zawału serca na podstawie EKG
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Tabela 5. Częste pułapki elektrokardiograficzne przy rozpoznawaniu zawału serca
Rozpoznania fałszywie dodatnie
• Wczesna repolaryzacja
• LBBB
• Preekscytacja
• Zespoły z uniesieniem punktu J, np. zespół Brugadów
• Zapalenie osierdzia/mięśnia sercowego
• Zatorowość płucna
• Krwawienie podpajęczynówkowe
• Zaburzenia metaboliczne, takie jak hiperkaliemia
• Kardiomiopatia
• Zamiana odprowadzeń
• Zapalenie pęcherzyka żółciowego
• Przetrwała cecha młodzieńcza
• Złe umieszenie odprowadzeń przedsercowych EKG
• Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub fenotiazyny

oraz znaczniki stosowane w PET: 2-fluorodeksyglukoza (FDG)
i rubid-82 pozwalają na bezpośrednie uwidocznienie zdolnych do życia miocytów [18, 52]. Mocną stroną techniki
SPECT jest to, że jest ona jedyną powszechnie dostępną metodą bezpośredniej oceny żywotności, chociaż o względnie
małej rozdzielczości obrazów, co jest wadą przy wykrywaniu małych obszarów MI. Powszechnie stosowane radiofarmaceutyki w SPECT są także znacznikami stosowanymi do
oceny perfuzji mięśnia sercowego i w ten sposób dzięki tej
technice łatwo można wykryć obszary MI i wywoływane nieprawidłowości perfuzji. Obrazy bramkowane EKG pozwalają na wiarygodną ocenę ruchomości mięśnia sercowego,
grubienia i globalnej funkcji. Ewoluujące techniki radioizotopowe są użyteczne do oceny MI, w tym obrazowania
unerwienia współczulnego przy zastosowaniu znakowanej
jodem 123 meta-jodo-benzyloguanidyny (mIBG) [55], obrazowania aktywacji macierzy metaloproteinaz w remodelingu komór [56, 57] i udoskonalonej oceny metabolizmu
mięśnia sercowego [58].

Rozpoznania fałszywie ujemne
• Przebyty MI z załamkami Q i/lub przetrwałym uniesieniem ST
• Stymulacja prawej komory
• LBBB
LBBB — blok lewej odnogi pęczka Hisa; MI — zawał serca

terową (CT) wykorzystuje się rzadziej [52]. Możliwości tych
metod znacząco się pokrywają i każda z technik może w większym lub mniejszym zakresie ocenić żywotność mięśnia sercowego, perfuzję i jego czynność. Tylko badania radioizotopowe pozwalają na bezpośrednią ocenę żywotności miocytu, ze względu na charakterystyczne właściwości stosowanych
znaczników. Inne metody pozwalają na pośrednią ocenę
żywotności mięśnia sercowego, tak jak odpowiedź skurczowa na dobutaminę w echokardiografii lub obecność włóknienia mięśnia sercowego w badaniu MRI.

ECHOKARDIOGRAFIA
Mocną stroną echokardiografii jest możliwość oceny
struktury i czynności serca, w szczególności grubości mięśnia sercowego, jego grubienia i ruchomości. Echokardiograficzne środki kontrastowe mogą poprawiać uwidocznienie granicy wsierdzia i można je stosować do oceny perfuzji
mięśnia sercowego oraz zamknięcia naczyń mikrokrążenia.
Doppler tkankowy i pomiar tempa regionalnego odkształcania pozwalają na ilościową ocenę czynności globalnej i odcinkowej [53]. Wewnątrznaczyniowe echokardiograficzne
środki kontrastowe opracowano tak, by były wybiórczo specyficzne względem procesów molekularnych, ale tych technik nie zastosowano jeszcze w MI [54].
BADANIA RADIOIZOTOPOWE
Kilka znaczników radioizotopowych, w tym znaczniki stosowane w SPECT: tal-201, technet-99m MIBI i tetrofosmina,

REZONANS MAGNETYCZNY
Duży kontrast tkankowy cechujący MRI układu sercowo-naczyniowego pozwala na dokładną ocenę czynności
mięśnia sercowego, a przy podejrzeniu ostrego MI jego możliwości są podobne do echokardiografii. Paramagnetyczne
środki kontrastowe można stosować do oceny perfuzji mięśnia sercowego, a ich wzrost w przestrzeni pozakomórkowej
jest związany z włóknieniem wcześniejszego MI. Te techniki
stosuje się w przypadku ostrego MI [59, 60] i obrazowania
włóknienia mięśnia sercowego za pomocą opóźnionego
wzmocnienia kontrastowego, co pozwala wykryć nawet małe
obszary podwsierdziowego MI. Mają także znaczenie w rozpoznawaniu chorób mięśnia sercowego, które mogą naśladować MI, takich jak zapalenie mięśnia sercowego [61].
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Obszar mięśnia sercowego objęty MI jest początkowo
widoczny jako obszar o zmniejszonym wzmocnieniu lewej
komory (LV), a w późniejszym okresie występuje zwiększone
wzmocnienie, tak jak w przypadku późnego badania MRI
z zastosowaniem gadoliniu [62]. Te spostrzeżenia mają znaczenie klinicznie — badanie CT z kontrastem można wykonać
w przypadku podejrzenia zatorowości płucnej i rozwarstwienia aorty (stanów których objawy kliniczne są częściowo
wspólne z obrazem ostrego MI), ale tej techniki nie stosuje
się rutynowo w diagnozowaniu MI. Podobnie, ocena perfuzji
mięśnia sercowego w CT jest technicznie wykonalna, ale nie
została w pełni zwalidowana.
ZASTOSOWANIE BADAŃ OBRAZOWYCH
W OSTRYM ZAWALE SERCA
Techniki obrazowe mogą być użyteczne w rozpoznawaniu ostrego MI, ze względu na ich zdolność wykrywania zaburzeń kurczliwości ścian lub ubytku żywotnego mięśnia ser-
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cowego w przypadku podwyższenia wartości biomarkerów
sercowych. Jeśli, z jakiś powodów, nie dokonano oznaczenia biomarkerów lub ich wartość mogła ulec normalizacji,
wykazanie nowego ubytku żywotnego mięśnia sercowego
przy braku nie-niedokrwiennych przyczyn spełnia kryteria
rozpoznania MI. Prawidłowa czynność i żywotność mają
bardzo dużą negatywną wartość predykcyjną i praktycznie
wykluczają ostry MI [63]. Dlatego badania obrazowe są użyteczne we wczesnym etapie selekcji chorych i pozwalają na
wypisanie do domu pacjentów z wcześniej wysuniętym podejrzeniem MI. Jednak, jeśli pomiary biomarkerów wykonano w odpowiednim okresie czasu i ich wartości są prawidłowe, pozwalają na wykluczenie ostrego MI i są ważniejsze od kryteriów obrazowych.
Nieprawidłowa odcinkowa ruchomość mięśnia sercowego i grubienie mogą być spowodowane przez ostry MI
albo jeden lub więcej innych stanów, w tym przebyty MI,
ostre niedokrwienie, ogłuszenie lub hibernację. Choroby nieniedokrwienne, takie jak kardiomiopatie, choroby zapalne
lub naciekowe, mogą także powodować odcinkowy ubytek
żywotnego mięśnia sercowego lub zaburzenia czynności.
Dlatego dodatnia wartość predykcyjna badań obrazowych
dla rozpoznania ostrego MI jest niewysoka do czasu wykluczenia tych stanów, chyba że wykryto nowe nieprawidłowości lub można zakładać, że powstały one przy obecności
innych cech ostrego MI.
Echokardiografia umożliwia ocenę licznych nie-niedokrwiennych przyczyn ostrego bólu w klatce piersiowej, takich jak zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia
sercowego, choroba zastawkowa, kardiomiopatia, zatorowość płucna lub rozwarstwienie aorty [53]. Jest techniką z wyboru dla rozpoznawania powikłań ostrego MI,
w tym pęknięcia wolnej ściany mięśnia sercowego, ostrego
ubytku przegrody międzykomorowej i niedomykalności
mitralnej wtórnej do pęknięcia lub niedokrwienia mięśnia brodawkowatego.
Metody radioizotopowe mogą znaleźć zastosowane
przy ocenie ilości mięśnia sercowego uratowanego dzięki
wykonaniu ostrej rewaskularyzacji [64]. Znacznik jest
wstrzykiwany w chwili zgłoszenia się pacjenta, z obrazowaniem odroczonym do okresu po rewaskularyzacji, dostarczając pomiaru zagrożonego mięśnia sercowego. Przed
wypisem ze szpitala druga spoczynkowa iniekcja pozwala
na pomiar ostatecznej wielkości MI i ocenę różnicy między dwoma badaniami, odpowiadającej mięśniowi sercowemu, który został ocalony.

ZASTOSOWANIE BADAŃ OBRAZOWYCH
W PÓŹNYM OKRESIE ZAWAŁU SERCA
W przypadku późnego zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem MI obecność odcinkowych zaburzeń kurczliwości,
ścieńczenie lub obecność blizny przy braku nie-niedokrwiennych przyczyn, są dowodami na przebycie MI. Duża

rozdzielczość i specyficzność badania MRI z zastosowaniem
późnego wzmocnienia gadolinem jako kontrastem w wykrywaniu włóknienia mięśnia sercowego uczyniły to badanie bardzo wartościową techniką. W szczególności zdolność
do rozróżniania między podwsierdziowym i innymi typami
włóknienia pozwala na różnicowanie między chorobą niedokrwienną a innymi nieprawidłowościami dotyczącymi
mięśnia sercowego. Badania obrazowe są także użyteczne
przy stratyfikacji ryzyka po ostatecznym rozpoznaniu MI.
Wykrycie rezydualnego lub odległego niedokrwienia i/lub
zaburzeń czynności komór jest silnym wskaźnikiem późniejszych wyników.

Kryteria diagnostyczne zawału
serca związanego z PCI (MI typu 4)
Napełnienie balonu w czasie PCI często powoduje
przemijające niedokrwienie, któremu towarzyszy lub nie
ból w klatce piersiowej, lub zmiany ST–T. Uszkodzenie
mięśnia sercowego z martwicą może być wynikiem zidentyfikowanych incydentów okołozabiegowych — występujących pojedynczo lub w kombinacji — takich jak rozwarstwienie tętnicy wieńcowej, zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej lub jej odgałęzień, przerwanie przepływu w krążeniu obocznym, wolny przepływ lub brak przepływu po
udrożnieniu naczynia, zatorowość dystalna i zaczopowanie mikrokrążenia. Nie zawsze można zapobiec zatorowości zakrzepem z tętnicy wieńcowej lub cząstkami blaszek
miażdżycowych, mimo współczesnego dodatkowego leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego, urządzeń
aspiracyjnych lub protekcyjnych. Takie incydenty wywołują zapalenie mięśnia sercowego wokół ognisk martwicy
[65]. Nowe obszary martwicy mięśnia sercowego można
wykazać badaniem MRI wykonanym po PCI [66].
Obecność uszkodzenia komórek mięśnia sercowego
z martwicą, związanego z zabiegiem, można wykryć za pomocą
oznaczenia biomarkerów sercowych przed zabiegiem, powtórzonego po kolejnych 3–6 godz., i opcjonalnie pomiaru
po 12 godz. Wzrost stężeń można interpretować jako uszkodzenie mięśnia sercowego związane z zabiegiem, tylko jeśli
wartość cTn przed zabiegiem była prawidłowa (£ 99. centyla URL) lub jeśli stężenia były stabilne lub spadały [67, 68].
U pacjentów z prawidłowymi wartościami przed zabiegiem
zwiększenie wartości biomarkerów sercowych > 99. centyla
URL po PCI wskazuje na uszkodzenie mięśnia sercowego
związane z zabiegiem. We wcześniejszych badaniach wzrost
wartości biomarkerów sercowych po zabiegu, zwłaszcza
CKMB, wskazywał na gorsze wyniki [69, 70]. Jednak, kiedy
stężenia cTn są prawidłowe przed PCI i stają się nieprawidłowe po zabiegu, próg > 99. centyla URL — przy którym rokowanie jest niekorzystne — nie został dobrze zdefiniowany
[71] i jest sprawą dyskusyjną, czy taki próg w ogóle istnieje
[72]. Jeśli pojedyncza wyjściowa wartość cTn jest podwyż-
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szona, niemożliwe jest ustalenie, czy późniejszy wzrost jest
spowodowany zabiegiem czy początkowym procesem, który spowodował podwyższenie pierwszej wartości. W takiej
sytuacji wydaje się, że rokowanie jest w dużej mierze determinowane przez przedzabiegowe stężenie cTn [71]. Te zależności będą prawdopodobnie nawet bardziej złożone
w przypadku nowych metod oznaczania troponiny o wysokiej czułości [70].
U pacjentów poddawanych PCI z prawidłowymi (£ 99. centyla URL) początkowymi stężeniami cTn, wzrost cTn > 5 ×
× 99. centyl URL występujący w ciągu 48 godz. od zabiegu
— plus (a) dowody przedłużonego niedokrwienia (≥ 20 min)
w postaci przedłużonego bólu w klatce piersiowej lub
(b) zmian niedokrwiennych ST lub nowych patologicznych
załamków Q, lub (c) dowodów angiograficznych na powikłania ograniczające przepływ, takich jak utrata drożności
odgałęzień rewaskularyzowanego naczynia, utrzymujący
się powolny przepływ lub brak powrotu przepływu mimo
rewaskularyzacji, zatorowość lub (iv) dowody w badaniach
obrazowych na nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości — jest
definiowany jako MI związany z PCI (typ 4a). Próg wartości cTn > 5 × 99. centyla URL ustalono arbitralnie na podstawie oceny klinicznej i konsekwencji społecznych rozpoznania okołozabiegowego MI. Gdy wartość cTn wynosi
£ 5 × 99. centyl URL po PCI, a wartości cTn przed PCI
były prawidłowe — lub gdy wartość cTn wynosi > 5 × 99.
centyl URL przy braku niedokrwienia, zmian w badaniach
angiograficznych lub obrazowych — powinno się stosować termin „uszkodzenie mięśnia sercowego”.
Jeśli wyjściowe wartości cTn są podwyższone i stabilne
lub spadają, to dla rozpoznania MI typu 4a wymagany jest
wzrost > 20%, tak jak w przypadku dorzutu zawału. Najnowsze dane sugerują, że pewne długoterminowe znaczenie
może mieć sytuacja, gdy opóźnia się wykonanie PCI po MI,
do momentu aż stężenia biomarkerów będą spadać lub się
znormalizują i gdy wtedy ponownie występuje wzrost biomarkerów sercowych. Potrzebne są jednak dodatkowe dane,
aby potwierdzić te wnioski [73].
Podkategorią MI związanego z PCI jest zakrzepica w stencie, udokumentowana w angiografii i/lub w czasie autopsji
wraz ze wzrostem i/lub spadkiem podwyższonych wartości
cTn > 99. centyla URL (rozpoznawany jest MI typu 4b). Academic Research Consortium zaleca następujące kategorie czasowe wystąpienia zakrzepicy w stencie w stosunku do czasu
zabiegu PCI: „wczesna” (0–30 dni), „późna” (31 dni–1 rok)
i „bardzo późna” (> 1 roku) w celu wyróżniania prawdopodobnych różnic w rozkładzie różnych procesów patofizjologicznych w czasie każdego w tych interwałów czasowych [74].
Bardzo rzadko występuje sytuacja kliniczna, w której rozpoznaje się MI z zakrzepicą w stencie, ale jednak w angiografii
obserwuje się restenozę bez dowodów na istnienie zakrzepu
(patrz: rozdział dotyczący badań klinicznych).

Kryteria diagnostyczne zawału
serca związanego z CABG
(MI typu 5)
W trakcie CABG liczne czynniki mogą prowadzić do
okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego z martwicą. Należą do nich bezpośredni uraz mięśnia sercowego
związany (a) z założeniem szwów lub manipulacjami na sercu, (b) rozwarstwieniem tętnicy wieńcowej, (c) uogólnione
lub odcinkowe niedokrwienie związane z niewystarczającą
śródoperacyjną protekcją sercową, (d) incydenty mikronaczyniowe związane z reperfuzją, (e) uszkodzenie mięśnia sercowego spowodowane przez tworzenie wolnych rodników tlenowych lub (f) niemożność uzyskania reperfuzji obszarów
mięśnia sercowego, które nie są zaopatrywane przez pomostowane naczynia [75–77]. Wyniki badań MRI wskazują, że
większość przypadków martwicy w takiej sytuacji nie jest
odcinkowa, lecz rozlana i zlokalizowana w warstwie podwsierdziowej [78].
U pacjentów z prawidłowymi wartościami przed operacją jakikolwiek wzrost wartości biomarkerów sercowych po
CABG wskazuje na martwicę mięśnia sercowego, co oznacza, że wzrost stężeń biomarkerów jest prawdopodobnie
związany z gorszym wynikiem. Zależność tę wykazano
w badaniach klinicznych z zastosowaniem CKMB, w których
wzrost 5, 10 i 20 × URL po CABG był związany z gorszym
rokowaniem; podobnie przedstawiano gorsze wyniki, gdy
wartości cTn były podwyższone do wielkości najwyższego
kwartyla lub kwintyla pomiarów [79–83].
W odróżnieniu od rokowania, dostępne jest ograniczone piśmiennictwo dotyczące stosowania biomarkerów w celu
zdefiniowania MI związanego z pierwotnym incydentem naczyniowym w obrębie pomostu lub natywnego naczynia
w przypadku CABG. Dodatkowo, jeśli wyjściowe wartości cTn
są podwyższone (> 99. centyla URL), obserwuje się wyższe
stężenia biomarkerów po CABG. Dlatego biomarkery samodzielnie nie pozwalają na rozpoznanie MI w tej sytuacji. Biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ na przeżycie obserwowany u pacjentów ze znamiennym wzrostem stężenia biomarkerów, Grupa Robocza sugeruje arbitralnie przyjęcie wartości cTn > 10 × 99. centyl URL w czasie pierwszych 48 godz.
po CABG, przy prawidłowych wartościach początkowych cTn
(£ 99. centyla URL). Dodatkowo powinno się uznać za diagnostyczne dla MI związanego z CABG (typ 5) wystąpienie:
(a) nowych patologicznych załamków Q lub nowego LBBB
lub (b) udokumentowanego angiograficznie zamknięcia nowego pomostu lub nowego zamknięcia natywnej tętnicy wieńcowej, lub (c) dowodów w badaniach obrazowych na nowy
ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe
zaburzenia kurczliwości. Po operacji wymiany zastawki wraz
z CABG uwolnienie biomarkerów sercowych jest znacznie
wyższe niż po samej operacji pomostowania, podobnie
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w przypadku CABG z krążeniem pozaustrojowym w porównaniu z CABG bez krążenia pozaustrojowego [84]. Opisany
powyżej próg jest pewniejszy dla przypadków izolowanego
CABG z krążeniem pozaustrojowym. Tak jak w przypadku
PCI dla zdefiniowania MI > 48 godz. od operacji powinno
się stosować zasady uniwersalnej definicji MI.

Ocena zawału serca u pacjentów
poddawanych innym zabiegom
na sercu
U pacjentów poddawanych operacjom sercowym często występują nowe nieprawidłowości ST–T. Gdy pojawiają
się nowe patologiczne załamki Q w innych obszarach niż
stwierdzane przed operacją, należy rozważyć rozpoznanie MI
(typ 1 lub 2), zwłaszcza, gdy występował wzrost stężeń biomarkerów sercowych, nowe zaburzenia dotyczące ruchomości ścian serca lub niestabilność hemodynamiczna.
Nowatorskie zabiegi, takie jak przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) lub implantacja systemu MitraClip, mogą powodować uszkodzenie mięśnia sercowego
z martwicą; w przypadku obu procedur poprzez bezpośredni
uraz mięśniówki serca oraz przez powstawanie miejscowego
niedokrwienia spowodowanego zamknięciem tętnicy wieńcowej lub zatorowością. Prawdopodobnie, tak jak w przypadku CABG, im wyższy wzrost wartości biomarkerów, tym
gorsze jest rokowanie — niestety, brak jednak w tym wypadku odpowiednich danych.
Zaproponowano zmodyfikowane kryteria rozpoznawania
okołozabiegowego MI £ 72 godz. po implantacji zastawki aortalnej [85]. Jednak, uwzględniając małą liczbę dowodów, wydaje się uzasadnione zastosowanie tych samych kryteriów MI
związanego z zabiegiem, jakie podano wyżej dla CABG.
Ablacja arytmii po zastosowaniu ogrzania lub ochłodzenia tkanki wiąże się z kontrolowanym uszkodzeniem mięśnia sercowego z martwicą. Wielkość uszkodzenia serca
z martwicą może być oceniana za pomocą pomiaru cTn, jednak podwyższenia wartości cTn w tym kontekście nie powinno się określać jako MI.

Zawał serca związany
z zabiegami niesercowymi
Najczęstszym dużym okołooperacyjnym powikłaniem
naczyniowym w trakcie dużych niesercowych zabiegów chirurgicznych jest MI, który wiąże się ze złym rokowaniem
[86, 87]. Większość pacjentów z okołooperacyjnym MI nie doświadcza objawów niedokrwiennych. Mimo to bezobjawowy MI w okresie okołooperacyjnym wykazuje silną zależność
z 30-dniową śmiertelnością, tak jak w przypadku objawowego MI [86]. Dlatego zaleca się rutynowe monitorowanie biomarkerów sercowych u pacjentów dużego ryzyka, z oceną

przed operacją i 48–72 godz. po dużym zabiegu chirurgicznym. Pomiary cTn metodą o wysokiej czułości próbek pooperacyjnych wykazują, że u 45% pacjentów występują stężenia > 99. centyla URL, a u 22% stwierdza się wzrost
i spadek podwyższonych wartości, wskazujący na ewolucję
martwicy mięśnia sercowego [88]. Wyniki badań dotyczących pacjentów poddawanych dużym niesercowym zabiegom chirurgicznym stanowczo popierają pogląd, że liczne
przypadki MI rozpoznane w tej sytuacji spowodowane są
przedłużonym brakiem równowagi między zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem mięśnia sercowego w tlen, występującym na podłożu CAD [89, 90]. Wraz ze wzrostem i/lub
spadkiem podwyższonych wartości cTn wskazuje to na MI
typu 2. Jednak w jednym badaniu patologicznym dotyczącym pacjentów z MI okołooperacyjnym zakończonym zgonem wykazano pęknięcie blaszki miażdżycowej i agregację
płytek krwi prowadzące do tworzenia zakrzepu w około
połowie incydentów [91], tj. MI typu 1. Przyjmując, że istnieją prawdopodobnie różnice w podejściu terapeutycznym
do każdego przypadku, konieczne są drobiazgowa analiza
i ocena kliniczna.

Zawał serca na oddziale
intensywnej terapii
Wzrost wartości cTn często występuje u pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii i jest związany z niekorzystnym rokowaniem, niezależnie od choroby podstawowej [92, 93]. Niektóre przypadki wzrostu mogą wynikać z MI
typu 2 na podłożu CAD i zwiększonego zapotrzebowania
mięśnia sercowego na tlen [94]. U innych pacjentów może
występować wzrost stężeń biomarkerów sercowych w związku z uszkodzeniem mięśnia sercowego z martwicą powodowanym przez katecholaminy lub bezpośrednie działanie krążących toksyn. Ponadto u niektórych pacjentów może wystąpić MI typu 1. Decyzja dotycząca planu działania u pacjentów z podwyższonym stężeniem cTn jest często
wyzwaniem dla lekarza klinicysty, sprawującego opiekę nad
pacjentami w stanie krytycznym z ciężką patologią pojedynczego narządu lub uszkodzeniem wielonarządowym. Jeśli
(i kiedy) pacjent zostanie wyleczony z choroby powodującej
stan krytyczny, powinno się dokonać oceny klinicznej, aby
zdecydować, czy i w jakim zakresie wskazana jest dalsza ocena
pod kątem CAD lub strukturalnej choroby serca [95].

Ponowny zawał serca
Jako „przypadek MI” definiuje się pierwszy MI u danego
pacjenta. Gdy cechy MI występują ponownie w ciągu 28 dni
po pierwszym incydencie, dla celów epidemiologicznych nie
traktuje się go jako nowego przypadku. Jeśli cechy charakterystyczne dla MI występują po 28 dniach od pierwszego MI,
rozpoznaje się ponowny MI [3].
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Dorzut zawału serca
Termin „dorzut zawału serca” stosuje się w odniesieniu
do ostrego MI, który występuje w ciągu 28 dni od pierwszego
lub kolejnego MI [3]. Rozpoznanie na podstawie EKG dorzutu zawału serca występującego po pierwszym MI może być
utrudnione przez ewolucję zmian w EKG z pierwszego incydentu. Należy wziąć pod uwagę rozpoznanie dorzutu, jeśli
wystąpi uniesienie ST ≥ 0,1 mV lub pojawią się nowe patognomoniczne załamki Q w co najmniej dwóch sąsiednich
odprowadzeniach, zwłaszcza gdy towarzyszą im objawy niedokrwienne utrzymujące się przez 20 min lub dłużej. Ponowne uniesienie odcinka ST może jednak występować także
w zagrażającym pęknięciu mięśnia sercowego i powinno prowadzić to dodatkowej diagnostyki. Same obniżenia ST lub
LBBB nie są zmianami specyficznymi i nie powinno się ich
stosować do rozpoznawania dorzutu zawału.
U pacjentów, u których podejrzewa się dorzut zawału serca
na podstawie odchyleń w badaniu przedmiotowym i zgłaszanych objawów występujących po pierwszym MI, zaleca się
natychmiastowy pomiar cTn. Drugą próbkę krwi powinno się
pobrać 3–6 godz. później. Jeśli stężenie cTn jest podwyższone, ale stabilne, lub zmniejsza się w okresie, w którym podejrzewa się wystąpienie dorzutu, to rozpoznanie dorzutu wymaga 20-procentowego lub większego wzrostu wartości cTn
w drugiej próbce. Jeśli pierwsze stężenie cTn jest prawidłowe,
należy stosować kryteria jak dla nowego ostrego MI.

Uszkodzenie mięśnia sercowego
lub zawał serca związane
z niewydolnością serca
W zależności od zastosowanej metody laboratoryjnej
u pacjentów z zespołem HF można obserwować stężenia cTn
od wykrywalnych do wyraźnie podwyższonych, wskazujących na uszkodzenie mięśnia sercowego z martwicą [96]. Przy
zastosowaniu wysokoczułych metod badania cTn mierzalne
stężenia cTn można stwierdzać u prawie wszystkich pacjentów z HF, przy znamiennym odsetku przekraczającym
99. centyl URL, w szczególności u osób z cięższym zespołem
HF, takim jak ostra zdekompensowana HF [97].
Podczas gdy MI typu 1 jest ważną przyczyną ostrej zdekompensowanej HF — i powinno się zawsze o nim pamiętać w kontekście ostrej HF — to sam wzrost wartości cTn
u pacjenta z zespołem HF nie dowodzi rozpoznania MI typu 1
i, co więcej, może występować u osób z nie-niedokrwienną
HF. Poza MI typu 1 liczne mechanizmy mogą tłumaczyć
wykrywalny do patologicznie zwiększonego wzrost stężenia
cTn u pacjentów z HF [96, 97]. Na przykład, MI typu 2 może
być wynikiem wzrostu ciśnienia przezściennego, zamknięcia
małych naczyń wieńcowych, dysfunkcji śródbłonka, niedokrwistości lub hipotonii. Poza MI typu 1 lub 2 eksperymentalnie wykazano także obecność apoptozy i autofagii kardio-

miocytów spowodowanych rozciągnięciem ścian. Bezpośrednia toksyczność komórkowa związana z zapaleniem, krążącymi neurohormonami, procesami naciekającymi, jak również zapaleniem mięśnia sercowego i kardiomiopatią wywołaną stresem, mogą występować u chorych z HF i nieprawidłowymi wartościami cTn [97].
Obecność, wielkość i utrzymywanie się wzrostu cTn,
często występujące i utrudniające rozpoznanie MI, w przypadku HF jest coraz częściej uznawane za niezależny czynnik predykcyjny niekorzystnych wyników w obu zespołach:
ostrej i przewlekłej HF, bez względu na mechanizm, i nie
powinno być odrzucane jako „fałszywie dodatnie” [97, 98].
W przypadku obrazu klinicznego ostrej zdekompensowanej HF powinno się zawsze niezwłocznie dokonać pomiaru
cTn I lub T oraz wykonać badanie EKG w celu wykrycia lub
wykluczenia MI typu 1 jako czynnika sprawczego. W tej sytuacji powinno się interpretować wzrost wartości cTn pod
kątem uzasadnionego podejrzenia MI typu 1, jeśli obserwuje
się znamienny wzrost i/lub spadek podwyższonego markera
lub jeśli współistnieją objawy niedokrwienia, nowe zmiany
niedokrwienne w EKG lub upośledzenie czynności mięśnia
sercowego w badaniach nieinwazyjnych. Często dobrze jest
znana anatomia tętnic wieńcowych pacjenta; tę wiedzę można wykorzystać do interpretacji nieprawidłowych wyników
troponin. Jeśli obraz tętnic wieńcowych jest prawidłowy,
uwolnienie troponin może być powodowane przez MI typu 2
lub mechanizm niewieńcowy [97].
Z kolei, jeśli anatomia tętnic wieńcowych nie jest znana,
samo stwierdzenie wartości cTn przekraczającej 99. centyl
URL nie jest wystarczające do rozpoznania ostrego MI spowodowanego CAD, ani nie jest w stanie zidentyfikować mechanizmu wywołującego nieprawidłowe stężenia cTn. W tej
sytuacji, dla pełniejszego zrozumienia przyczyn nieprawidłowych wartości stężeń cTn, często konieczne jest uzyskanie
dalszych informacji za pomocą badań, takich jak badanie perfuzji mięśnia sercowego, angiografia wieńcowa lub MRI. Jednak określenie przyczyny nieprawidłowych stężeń cTn może
być trudne, nawet po wykonaniu tych badań [96, 97].

Zawał serca w badaniach
klinicznych i programach
kontroli jakości
W badaniach klinicznych MI może być kryterium włączenia lub punktem końcowym. Wprowadzenie uniwersalnej definicji MI jest bardzo korzystne dla badań klinicznych,
ponieważ pozwala ona na wystandaryzowane podejście do
interpretacji i dokonywanie porównań między różnymi badaniami. Definicja MI jako kryterium włączenia, np. MI typu
1 i nie typu 2, pozwoli scharakteryzować pacjenta uczestniczącego w badaniu. Bardzo rzadko występuje sytuacja, gdy
restenoza jest jedynym angiograficznym wytłumaczeniem
wystąpienia MI [99, 100]. Ten typ MI związany z PCI można
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Tabela 6. Zestawienie tabularyczne typów zawału serca, ocenianych w badaniach klinicznych wg wielokrotności 99. centyla górnej
granicy wartości referencyjnej stosowanego biomarkera sercowego
Wielokrotność
× 99%

MI typu 1

MI typu 2

MI typu 3a

MI typu 4a

MI typu 4b

MI typu 4cb

MI typu 5

Spontaniczny

Wtórny

Zgon

PCI

Zakrzepica

Restenoza

CABG

w stencie
1–3
3–5
5–10
> 10
Łącznie
a

Brak oceny biomarkerów, ponieważ zgon wystąpił przed uzyskaniem próbek krwi (obszar niebieski). Szare obszary przedstawiają arbitralnie zdefiniowane wartości cTn poniżej granicy decyzyjnej rozpoznania MI przy PCI lub CABG
b
Restenozę definiuje się jako ≥ 50-procentowe zwężenie stwierdzone w koronarografii lub zmianę złożoną występującą ze wzrostem i/lub spadkiem
podwyższonych wartości cTn > 99. centyla URL przy braku innych zamykających zmian CAD o większym nasileniu po: (a) początkowo udanym
rozprężeniu stentu lub (b) poszerzeniu zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą angioplastyki balonowej (< 50%)
MI — zawał serca; CABG — pomostowanie tętnic wieńcowych; PCI — przezskórna interwencja wieńcowa

określić jako „MI typu 4c”, definiuje się go jako ≥ 50-procentowe zwężenie w koronarografii lub zmiany złożone związane ze
wzrostem i/lub spadkiem podwyższonych wartości cTn > 99. centyla URL, przy braku innych istotnych zamykających zmian wynikających z CAD o większej ciężkości po: (a) początkowo udanym umieszczeniu stentu lub (b) poszerzeniu zwężenia tętnicy
wieńcowej angioplastyką balonową (< 50%).
W najnowszych badaniach z MI jako ich punktem końcowym stosowano różne definicje MI, co utrudnia dokonywanie porównań i uogólnień między tymi badaniami. Istotne
znaczenie ma zgodność między badaczami i instytucjami regulującymi pod względem definicji MI stosowanej jako punkt
końcowy badań klinicznych. Adaptacja definicji dla potrzeb
pojedynczego badania klinicznego może być właściwa w niektórych okolicznościach i powinno się ją dokonywać z dobrze określonych przesłanek. W każdej sytuacji badacze powinni zapewnić, by badanie dostarczyło pełnych danych dotyczących różnych typów MI oraz że zastosują 99. centyl URL
jako granicę decyzyjną dla cTn lub innego zastosowanego
biomarkera. Wielokrotności 99. centyla URL mogą być przedstawione tak jak w tabeli 6. Ułatwia to porównywanie badań
i metaanalizy.
Zaleca się konsekwentne stosowanie 99. centyla URL,
ponieważ wykorzystuje się obecnie różne metody laboratoryjne, w tym nowsze, wysokoczułe metody oceniające
cTn w dużych wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
Nie pozwoli to na pełne zharmonizowanie wartości troponiny ocenianej różnymi metodami, ale poprawi spójność
wyników. U pacjentów w trakcie zabiegów na sercu zachorowalność na MI można stosować jako miarę jakości,
pod warunkiem konsekwencji w stosowaniu definicji przez
wszystkie ośrodki uczestniczące w programie kontroli jakości. Aby ten typ oceny był skuteczny i pozwalał na unikanie błędów systematycznych, będzie wymagał rozwoju
modelu do dostosowania wyników różnych metod badania cTn przez różne ośrodki.

Implikacje społeczne korekty
definicji zawału serca
Korekta definicji MI ma liczne konsekwencje zarówno
dla poszczególnych jednostek, jak i społeczeństwa jako całości. Wstępne lub ostateczne rozpoznanie jest podstawą do
udzielania porad dotyczących dalszych badań diagnostycznych, zmian stylu życia, leczenia i rokowania dla pacjenta.
Pogrupowanie pacjentów z poszczególnymi rozpoznaniami
jest podstawą do planowania opieki zdrowotnej, polityki
i przydzielania środków.
Jednym z celów dobrej praktyki klinicznej jest ustalenie
ostatecznego i szczegółowego rozpoznania, popartego obecną
wiedzą naukową. Podejście do definicji MI przedstawione
w niniejszym dokumencie spełnia ten cel. Ogólnie rzecz biorąc,
znaczenie pojęciowe terminu „zawał serca” się nie zmieniło,
chociaż rozwinięto nowe, czułe metody diagnostyczne w celu
rozpoznawania tej jednostki. Stąd rozpoznanie ostrego MI jest
rozpoznaniem klinicznym opartym na objawach pacjenta,
zmianach w EKG i wysoko czułych markerach biochemicznych, a także informacjach uzyskanych dzięki różnym technikom obrazowym. Poza samym rozpoznaniem MI ważne jest
określenie zarówno jego typu, jak również rozległości, aktualnej funkcji LV, ciężkości CAD i innych czynników ryzyka. Przekazywana informacja dotycząca rokowania pacjenta, zdolności do pracy powinna zawierać więcej niż tylko czyste stwierdzenie, że pacjent przebył MI. Wymagane są także liczne, dopiero co wymienione, dodatkowe czynniki, aby można było
podjąć odpowiednie decyzje społeczne, rodzinne i dotyczące
zatrudnienia. Opracowano liczne systemy punktowe przewidywujące ryzyko po MI. Klasyfikacja różnych innych jednostek prognostycznych związanych z MI powinna prowadzić do
ponownego rozpatrzenia klinicznego kodowania jednostek
występujących u pacjentów z niezliczonymi stanami, które
mogą prowadzić do martwicy mięśnia sercowego, z następczym wzrostem wartości biomarkerów.
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Należy zdawać sobie sprawę, że obecna modyfikacja
definicji MI może wiązać się z konsekwencjami dla pacjentów i ich rodzin pod względem stanu psychologicznego, ubezpieczenia na życie, kariery zawodowej, jak również prawa
jazdy i licencji pilota. Rozpoznanie wiąże się także z następstwami społecznymi, takimi jak kodowanie związane z rozpoznaniem, refundacja kosztów hospitalizacji, statystyki dotyczące zdrowia publicznego, zwolnienia lekarskie i zaświadczenia dotyczące niepełnosprawności. Aby sprostać temu
wyzwaniu lekarze muszą być należycie informowani o zmienionych kryteriach diagnostycznych. Konieczne będzie stworzenie materiałów edukacyjnych i odpowiednie przystosowanie wytycznych dotyczących leczenia. Stowarzyszenia zawodowe i planujący opiekę zdrowotną powinni podjąć kroki
zmierzające do ułatwienia szybkiego rozpowszechnienia definicji wśród lekarzy, innych profesjonalnych pracowników
opieki zdrowotnej, administratorów i ogółu społeczeństwa.

Perspektywa globalna definicji
zawału serca
Choroba sercowo-naczyniowa jest globalnym problemem zdrowotnym. Zrozumienie obciążenia i skutków CAD
w populacjach ma krytyczne znaczenie. Zmiana definicji klinicznych, kryteriów i biomarkerów dodaje wyzwań do naszego zrozumienia i zdolności poprawy zdrowia społeczeństwa. Definicja MI ma dla klinicystów ważne i bezpośrednie
konsekwencje terapeutyczne. Dla epidemiologów, oceniających zwykle dane retrospektywne, jednolite definicje przypadków mają decydujące znaczenie dla porównań i analiz
trendów. Standardy opisane w tym raporcie są odpowiednie
dla badań epidemiologicznych. Dla analiz trendów w czasie,
ważne są jednak jednolite definicje i określenie ilościowe
koniecznych korekt, kiedy biomarkery lub inne kryteria diagnostyczne się zmieniają [101]. Na przykład dla epidemiologów, pojawienie się cTn radykalnie zwiększyło liczbę rozpoznawanych MI [3, 102].
W krajach o ograniczonych zasobach ekonomicznych
biomarkery sercowe i techniki obrazowe mogą być niedo-

stępne poza kilkoma ośrodkami; może nawet brakować
możliwości wykonania zapisu EKG. WHO stwierdza, że
w tych obszarach badania biomarkerów lub innych kosztownych testów diagnostycznych nie sprawdzają się jako
obowiązkowe kryteria diagnostyczne [3]. WHO zaleca stosowanie Uniwersalnej Definicji MI ESC/ACCF/AHA/WHF
w przypadkach bez ograniczenia środków, ale zaleca bardziej elastyczne standardy w obszarach o ograniczonych
zasobach [3].
Problemy kulturowe, finansowe, strukturalne i organizacyjne w różnych krajach świata dotyczące rozpoznawania
i leczenia ostrego MI wymagają wyników toczących się badań.
Konieczne jest zajęcie się rozdźwiękiem między terapeutycznymi i diagnostycznymi osiągnięciami w tym rozwijającym
się obszarze choroby sercowo-naczyniowej.

Konflikty interesów
Członkowie Grupy Roboczej ESC, ACCF, AHA i WHF
uczestniczyli niezależnie w przygotowywaniu niniejszego dokumentu, korzystając ze swego akademickiego i klinicznego
doświadczenia oraz dokonując obiektywnego i klinicznego
badania całego dostępnego piśmiennictwa. Większość z nich
podejmowała — i podejmuje — współpracę z przemysłem
i państwowymi lub prywatnymi ośrodkami świadczącymi opiekę zdrowotną (badania, konferencje naukowe, konsultacje),
ale wszyscy uważają, że te działania nie wpłynęły na ich osądy. Najlepszą gwarancją ich niezależności jest jakość ich wcześniejszej i obecnej pracy naukowej. Jednak, dla zapewnienia
otwartości, ich związki z przemysłem, państwowymi i prywatnymi ośrodkami świadczącymi opiekę zdrowotną są raportowane na stronie internetowej ESC (www.escardio.org/
/guidelines). Koszty Grupy Roboczej/Komitetu Piszącego
Wytyczne i przygotowania tego dokumentu w całości pokryły wcześniej wymienione połączone stowarzyszenia.

Podziękowania
Jesteśmy bardzo wdzięczni oddanemu pracy personelowi Wydziału ds. Wytycznych Postępowania ESC.

Tekst „Trzecia uniwersalna definicja zawału serca” uzyskał akredytację Europejskiej Rady ds. Akredytacji w Kardiologii (EBAC, European Board for
Accreditation in Cardiology) jako materiał programu kształcenia ustawicznego (podyplomowego) w medycynie (CME, Continuing Medical Education).
EBAC działa zgodnie ze standardami jakości Europejskiej Rady Akredytacyjnej ds. Kształcenia Ustawicznego w Medycynie (EACCME, European
Accreditation Council for Continuing Medical Education), będącej instytucją Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (EUMS, European Union of Medical
Specialists). Zgodnie z wytycznymi EBAC/EACCME wszyscy autorzy uczestniczący w tym programie ujawnili potencjalne konflikty interesów, które
mogłyby wpłynąć na niniejszą publikację. Komitet Organizacyjny (Organizing Commmittee) jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie potencjalne
konflikty interesów odnoszące się do programu zostały ujawnione uczestnikom przed podjęciem działań w ramach programu CME.
Pytania sprawdzające do tego artykułu, które umożliwiają uzyskanie punktów programu CME, są dostępne na stronach internetowych czasopisma
European Heart Journal (http://cme.oxfordjournals.org/cgi/hierarchy/oupcme_node;ehj) oraz ESC (http://www.escardio.org/guidelines).
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