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Сажетак
Пандемија болести узроковане коронавирусом (КОВИД-19) оптеретила је значајно здравствени
систем и утицала на промену у раду великог броја медицинских дисциплина укључујући и
интервентну кардиологију. Она је посебно утицала на дијагностику и лечење болесника са
акутним коронарним синдромом. Збрињавање болесника у време КОВИД-19 пандемије повезано
је са бројним изазовима који укључују оптерећење болничке инфраструктуре, болничких
капацитета и капацитета катетеризационих лабораторија, као и транспорт КОВИД-19 потврђених
болесника. Истовремено, сваки примљени болесник треба да се сматра КОВИД-19 болесним да би
се смањило ширење инфекције.
Европско удружења за перкутане кардиоваскуларне интервенције (European Association of
Percutaneous Cardiovascular Interventions) објавило је препоруке за оптимално збрињавање
болесника са акутним коронарним синдромом током КОВИД-19 пандемије чији је циљ да се
смањи ризик од инфекције и за болеснике и здравствене раднике. Ове препоруке обухватају
третман болесника са акутним коронарним синдромом без елевације СТ сегмента, са акутним
инфарктом миокарда, болеснике у кардиогеном шоку, а баве се и реорганизацијом мреже
здравствених установа, болничких капацитета и пријемно тријажних пунктова, као и припрему
кататеризационих лабораторија за лечење болесника са КОВИД-19 инфекцијом, и заштитом
особља.
Кључне речи: акутни коронарни синдром, инвазивни третман, пандемија КОВИД-19

Увод
Пандемија болести узроковане коронавирусом (КОВИД-19) оптеретила је значајно здравствени
систем и утицала на промену у раду великог броја медицинских дисциплина укључујући и
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интервентну кардиологију. Она је посебно утицала на дијагностику и лечење болесника са
акутним коронарним синдромом [1].
Збрињавање болесника у време КОВИД-19 пандемије повезано је са бројним изазовима који
укључују оптерећење болничке инфраструктуре, болничких капацитета и капацитета
катетеризационих лабораторија, као и транспорт КОВИД-19 потврђених болесника. Истовремено,
сваки примљени болесник треба да се сматра КОВИД-19 болесним да би се смањило ширење
инфекције [1].
Европско удружења за перкутане кардиоваскуларне интервенције (European Association of
Percutaneous Cardiovascular Interventions) објавило је препоруке за оптимално збрињавање
болесника са акутним коронарним синдромом током КОВИД-19 пандемије чији је циљ да се
смањи ризик од инфекције и за болеснике и здравствене раднике [1]. У овом раду су те мере
сажето приказане.

Повреда миокарда: улога срчаних биомаркера
Концентрација срчаног тропонина у серуму представља један од биомаркера за неинвазивну
дијагностику оштећења миокарда, посебно инфаркта миокарда, али се повишeна концентрација
овог биомаркера јавља не само у различитим болесима срца него и плућа, перикарда, сепси,
интоксикацијама или после интензивних физичких вежби [2].
Повреда миокарда се може јавити у КОВИД-19 инфекцији као и у другим пнеумонијама. Ниво
тропонина корелира са тежином болести и има прогностичку вредност [3].

Акутни инфаркт миокарда са елевацијом СТ сегмента – СТЕМИ: примарна перкутана коронарна
интервенција или тромболиза
Сви болесници са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента (СТЕМИ) треба да се
третирају као КОВИД-19 позитивни, у смислу превенције ширења инфекције. Примарна перкутана
коронарна интервенција (пПЦИ) је прва линија лечења ако може да се уради унутар 120 минута од
почетка тегоба. Примена фибринолизе се може разматрати ако за њу нема контраиндикација и
када се пПЦИ не може урадити унутар 120 минута од почетка тегоба. Треба размотрити комплетну
реваскуларизацију ако је индикована. Такође се препоручује да се уради лева вентрикулографија
ради процене функције леве коморе уместо ехокардиографије [1, 4].

Акутни коронарни синдроми без елевације СТ сегмента - НСТЕ-АКС: ургеннтни, рани и
конзервативни третман
Лечење болесника са акутним коронарним синдромом без елевације СТ сегмента (НСТЕ-АКС)
спроводи се у зависности од степена ризика [5]:


Болесници са НСТЕ-АКС и врло високим ризиком се третирају као и СТЕМИ.
2




Све болеснике са НСТЕ-АКС високог ризика треба тестирати на присуство КОВИД-19
инфекције пре коронарне ангиографије.
Болеснике са НСТЕ-АКС умереног ризика треба стабилизовати и спровести дијагностику
првенствено неинвазивно, ако је могуће мултислајсном скенер (МСЦТ) коронарографијом.
Такође је пожељно да се код болесника са КОВИД-19 током МСЦТ коронарографије
урадити ЦТ грудног коша [1, 6].

Кардиогени шок и потреба за механичком циркулаторном потпором
Болесници са кардиогеним шоком и КОВИД-19 инфекцијом имају лошију прогнозу. Болеснике са
СТЕМИ у кардиогеном шоку требало би превести на даље лечење у центре који имају различите
врсте механичке циркулаторне потпоре.
Интра-аортна балон пумпа (ИАБП) може бити опција код хемодинамски нестабилних болесника
са КОВИД-19 инфекцијом и акутним СТЕМИ са механичком компликацијом.
Вено-артеријска екстракорпорална мембранска оксигенација (В-А ЕКМО) се може размотрити као
избор механичке циркулаторне потпоре код КОВИД-19 болесника са хемодинамском и
респираторном инсуфицијенцијом.
Импела (или ИАБП) се могу употребити да би се смањила дилатација леве коморе код болесника
на В-А ЕКМО потпори [1, 6].

Прерасподела мреже болница за хитне кардиоваскуларне болеснике
У регионима који су у умереној или великој мери захваћени пандемијом, СТЕМИ мрежа се мора
реорганизовати. Болесници са АКС треба да се упућују у КОВИД-19 болнице са 24/7 отвореном
катетеризационом лабораторијом, ако постоји и најмања сумња да пацијент има и КОВИД-19.
Овакву стратегију треба примењивати у складу са могућностима система транспорта,
кататеризационих лабораторија, тимова и контроле инфекције у мрежи болница на одређеном
подручју [1].

Реорганизација ургентних пријемно тријажних пунктова
Одељење хитног пријема треба да се организује тако да има посебне улазе за хитне
кардиоваскуларне болеснике и одвојена КОВИД-19 и не-КОВИД-19 подручја. Такође, у болницама
треба да се организују посебни путеви и смештајне јединице за КОВИД-19 позитивне и КОВИД-19
негативне болеснике, а исто се односи и на јединице интензивне неге [1].

Припрема кататеризационе лабораторије и заштита особља
Препоручује се да се одреди најмање једна катетеризациона лабораторија за инвазивни третман
сумњивих или потврђених КОВИД-19 болесника. Врло је важно да се утврди јасан пут транспорта и
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збрињавања за КОВИД-19 болеснике у сваком интервентном центру. Само здравстевени радници
који су укључени у процедуру треба да остану унутар катетеризационе лабораторије, врата треба
да буду затворена све време. Болесници треба да носе хируршку маску, а особље комплетну
личну заштитну опрему. Сви здравствени радници треба да буду увежбани за правилну употребу
личне заштитне опреме [1, 7].
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