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Czy istnieją granice wieku w kardiologii
interwencyjnej? Przezskórne interwencje
wieńcowe u osób w podeszłym wieku
Do barriers of age exist in intervention cardiology?
Percutaneous coronary interventions in elderly patients

Abstract
A gradual aging of the population is being observed in developed countries. Among the elderly subjects about
30% have symptomatic coronary heart disease and the majority of deaths due to acute myocardial infraction is
seen in this group. In relation to the number of patients, percutaneous coronary interventions (PCI) are performed
less frequently in the elderly. This is because the age is a strong, independent determinant of risk of PCI in any type
of coronary heart disease.
In the present review the authors discuss the results of current studies and recent guidelines on PCI in the elderly
with stable angina and with acute coronary syndromes. The benefits of PCI as compared to conservative treat-
ment, particularly in the subjects in highest risk groups, have been stressed.
An easier access to the procedures of interventional cardiology and the education of physicians are the key condi-
tions determining a wider application of this method of treatment, wherein the age is not an important limitation.
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Epidemiologia
Populacja krajów uprzemysłowionych stopniowo się
starzeje, co wynika między innymi z poprawy wa-
runków bytowych, lepszej opieki medycznej oraz ko-
rzystnych zmian stylu życia. W Stanach Zjednoczo-
nych 5% populacji przekroczyło 75. rok życia, a dane
demograficzne wskazują, że odsetek ten jeszcze
wzrośnie w najbliższej przyszłości [1]. Szacuje się, że
w 2035 roku blisko 1/4 ludzi będzie w wieku powy-
żej 65 lat [1].
Choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną zgo-
nów ludzi w podeszłym wieku, a na jej postaci obja-
wowe cierpi około 30% tej populacji [1]. Spośród
chorych z rozpoznanym ostrym zawałem serca 1/3
ma ponad 75 lat i w tej grupie przypada 60% wszyst-
kich zgonów z powodu zawału serca [1]. W Stanach

Zjednoczonych u osób po 65. roku życia występuje
60% zawałów, w Szwecji 79,5% zawałów, a po 75.
roku życia odpowiednio 30% i 49% [1]. W badaniach
sekcyjnych osób zmarłych po 65. roku życia u 70%
stwierdza się co najmniej 50-procentowe zwężenie
przynajmniej 1 tętnicy wieńcowej, a wśród osób po
90. roku życia u 70% co najmniej 1 niedrożną tętni-
cę wieńcową [1].
W Polsce choroby układu sercowo-naczyniowego
w 2003 roku były powodem 47% zgonów według
Głównego Urzędu Statystycznego [2]. W 1999 roku
zgony spowodowane zawałem serca u osób po 65.
roku życia stanowiły średnio 68% wszystkich zgonów
z tej przyczyny (62,3% zgonów u mężczyzn i 80%
zgonów u kobiet). W Stanach Zjednoczonych 80%
zgonów związanych z zawałem występuje u chorych
po 65. roku życia. Śmiertelność wewnątrzszpitalna
związana z zawałem serca jest 3-krotnie wyższa u star-
szych niż u młodszych pacjentów [1].
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Odrębności choroby niedokrwiennej serca
u osób w podeszłym wieku
Chociaż przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI,
percutaneous coronary interventions) stała się w ostat-
nich latach najpowszechniejszą formą rewaskularyza-
cji we wszystkich postaciach choroby niedokrwiennej
serca, a w wielu dużych, randomizowanych badaniach
wykazano jej skuteczność w leczeniu zarówno stabil-
nej choroby wieńcowej, jak i ostrych zespołów wień-
cowych, to w badaniach tych, pacjentów w podeszłym
wieku było bardzo niewielu, a w niektórych z nich po-
deszły wiek stanowił kryterium wyłączenia. W tej gru-
pie wiekowej brak więc oceny skuteczności i bezpie-
czeństwa różnych sposobów leczenia choroby wień-
cowej [3].
Diagnostyka choroby wieńcowej jest trudniejsza niż
w młodszej populacji ze względu na bardziej złożoną
symptomatologię, rzadsze występowanie typowej ste-
nokardii, a częstsze objawy niecharakterystyczne lub ich
brak [1]. Dodatkowe utrudnienie stanowią współistnieją-
ce schorzenia i ich leczenie, powodujące zamaskowanie
objawów nawet zaawansowanej choroby wieńcowej.
Standardowe nieinwazyjne testy obowiązujące w diagno-
styce choroby wieńcowej są często niemożliwe do wyko-
nania lub nie spełniają swojej roli u chorych w starszym
wieku (np. test wysiłkowy) [4]. Nie bez znaczenia są także
uwarunkowania psychospołeczne: brak chęci do lecze-
nia i szukania pomocy, samotność, gorsze warunki eko-
nomiczne chorych w podeszłym wieku. Pacjenci tacy są
częściej leczeni zachowawczo, co wynika z utrwalonego
w przeszłości przeświadczenia, że metody inwazyjne ofe-
rują jedynie niewielkie korzyści przy znacznym ryzyku
powikłań. Angioplastykę wieńcową u pacjentów w po-
deszłym wieku wykonuje się głównie ze wskazań pil-
nych — odwrotnie niż w grupach młodszych, gdzie
ogromna większość zabiegów odbywa się w trybie pla-
nowym [5]. U ludzi starych współistniejące inne przewle-
kłe schorzenia (choroby naczyń obwodowych, niewydol-
ność nerek, choroby układu oddechowego, przebyte in-
cydenty naczyniowo-mózgowe) zwiększają ryzyko inter-

wencji [5]. Istotne są różnice w obrazie angiograficznym
naczyń wieńcowych: znacznie częściej stwierdza się cho-
robę trójnaczyniową, w tym istotne zwężenie głównego
pnia lewej tętnicy wieńcowej, zmiany miażdżycowe mają
charakter bardziej złożony (typ B lub C wg AHA/ACC [Ame-
rican Heart Association/American College of Cardiology])
oraz odznaczają się większym stopniem zwężenia. Prze-
bieg tętnic jest kręty, częstsze są zwapnienia, co zwiększa
trudności techniczne przeprowadzenia zabiegu. Znamien-
ne jest również upośledzenie funkcji lewej komory u pa-
cjentów w starszym wieku [5, 6].

Wiek — niezależny czynnik ryzyka
W analizie retrospektywnych badań oceniających
wpływ wieku na bezpośrednie i odległe wyniki angio-
plastyki wieńcowej wykazano, że jest on jednym z naj-
istotniejszych czynników ryzyka tego zabiegu.
Taddei i wsp. poddali analizie zabiegi PCI (elektywne
i ze wskazań nagłych) u 21 516 pacjentów [7]. Autorzy
stwierdzili wzrost ryzyka zabiegu wraz z wiekiem pa-
cjenta (tab. 1). Najważniejszymi czynnikami ryzyka zgo-
nu w okresie szpitalnym były: niewydolność serca, za-
bieg ze wskazań nagłych oraz zaawansowany wiek.
Podobną zależność stwierdzono dla śmiertelności rocz-
nej i 5-letniej. W analizie wieloczynnikowej wykazano,
że ze śmiertelnością w obserwacji długoterminowej
najsilniej spośród wszystkich czynników ryzyka koreluje
zaawansowany wiek. Ryzyko zgonu zwiększało się o około
65% w każdym 10-letnim przedziale wiekowym.
Wenneberg i wsp. analizując bazę danych Northern
New England Cardiovascular Disease Study Group
(12 172 pacjentów po zabiegach PCI) stwierdzili zwią-
zek zaawansowanego wieku ze zwiększonym ryzykiem
okołozabiegowym i śmiertelnością szpitalną. Ryzyko
zgonu po zabiegu PCI w obserwacji wewnątrzszpital-
nej w wieku powyżej 80 lat było 5,5-krotnie większe
niż w wieku poniżej 60 lat, a okołozabiegowe zawały
serca występowały 1,5-krotnie częściej [5].
Podobne wyniki uzyskali inni autorzy. Giorgi i wsp.
(9 082 chorych po zabiegu PCI) wykazali, że śmiertel-

Tabela 1. Śmiertelność po zabiegu PCI w zależności od wieku [7]
Table 1. Mortality after PCI related to age

Wiek (lata) Śmiertelność Śmiertelność Śmiertelność
szpitalna (%) roczna (%) 5-letnia (%)

< 50< 50< 50< 50< 50 0,32 1 5
50–5950–5950–5950–5950–59 0,42 2 7
60–6960–6960–6960–6960–69 0,59 4 14
70–7970–7970–7970–7970–79 1,22 6 24
≥≥≥≥≥ 80 80 80 80 80 2,93 11 35



www.gp.viamedica.pl 155

Leszek Bryniarski, Kalina Kawecka-Jaszcz, Przezskórna rewaskularyzacja u starszych osób

ność szpitalna wzrasta z wiekiem niezależnie od in-
nych czynników ryzyka [8]. McCallister i wsp. jako
najważniejsze czynniki ryzyka w obserwacji odległej
po zabiegach PCI podają wiek powyżej 70 lat oraz
obniżoną poniżej 40% frakcję wyrzutową lewej ko-
mory [9]. Z kolei w stanach Zjednoczonych w analizie
735 022 pacjentów poddanych PCI w latach 1996–
–2001 stwierdzono, że wiek powyżej 70. roku życia
powoduje ponad 5-krotny wzrost ryzyka zgonu, a po-
wyżej 80. roku życia — 9-krotny p < 0,001) [10].
Podobnie ryzyko powikłań naczyniowych w czasie
zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej
u starszych pacjentów jest większe. W grupie 1085 cho-
rych po 80. roku życia powikłania miejscowe stwier-
dzano u 2,1% po koronarografii i 11,6% po PCI, przy
czym były to głównie krwiaki w miejscu wkłucia, nie-
wymagające transfuzji, a jedynie u 2 pacjentów krwiaki
stanowiły przyczynę zgonu [11]. Niektóre doniesie-
nia są sprzeczne z powszechnie panującymi poglą-
dami, na przykład Niebauer i wsp. stwierdzili w gru-
pie 1085 chorych w wieku powyżej 80 lat, że cukrzy-
ca nie zwiększa ryzyka powikłań PCI [12].
W większości analiz stwierdzono, że oceniana angio-
graficznie skuteczność zabiegu PCI w podeszłym wie-
ku jest podobna jak w innych grupach wiekowych,
a konieczność pilnego pomostowania aortalno-wień-
cowego (CABG, coronary artery bypass grafting) po
interwencji przezskórnej jest nawet mniejsza niż u pa-
cjentów młodszych [5, 13].
Podstawowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie: czy
u chorych w podeszłym wieku korzyści z interwencji
przezskórnych przewyższają ryzyko tych zabiegów
wynikające z wieku? W badaniu APPROACH Graham
i wsp. przeanalizowali bazę danych kanadyjskich pa-
cjentów (21 573), poddanych koronarografii. Chorych
podzielono na 3 grupy wiekowe i poddano ocenie
4-letnie przeżycie w zależności od zastosowanego le-
czenia (farmakologiczne, angioplastyka wieńcowa,
pomostowanie aortalno-wieńcowe). We wszystkich
grupach wiekowych pacjenci leczeni metodami inwa-
zyjnymi charakteryzowali się istotnie dłuższym prze-
życiem niż chorzy leczeni farmakologicznie (tab. 2).

Im starsza grupa wiekowa, tym większa była różnica
na korzyść metod inwazyjnych [14].
Przytoczone dane pochodzą z retrospektywnych analiz
narodowych baz danych bądź jednoośrodkowych, nie-
randomizowanych badań obserwacyjnych. Oceniając
dane z narodowych rejestrów, nie można wykluczyć,
że do leczenia inwazyjnego kwalifikowano pacjentów
obciążonych mniejszym ryzykiem. Ponadto, ponieważ
warunkiem objęcia rejestrem było wykonanie korona-
rografii, poza analizą pozostaje niemała grupa chorych.
Oczywiste jest też, że oprócz przeżywalności w ocenie
skuteczności leczenia pacjentów z najstarszych grup
wiekowych ważna jest jakość życia [15].
Wydaje się, że rosnące doświadczenie zespołów wyko-
nujących zabiegi i postęp technologiczny powodują po-
prawę wyników również u chorych w podeszłym wieku.
W największej do tej pory analizie 14 dużych amery-
kańskich rejestrów (6 rejestrów PCI — 48 439 zabie-
gów i 8 rejestrów CABG — 180 709 zabiegów), obej-
mującej lata 1991–1999, u pacjentów po 75. roku
życia stwierdzono 7-procentowy wzrost odsetka pa-
cjentów powyżej 75. roku życia poddawanych zabie-
gowi CABG i 10-procentowy wzrost odsetka chorych
poddawanych zabiegowi PCI w czasie dekady [16].
Odsetek zabiegów wykonywanych w trybie pilnym
wynosił dla PCI 33%, a dla CABG 36%. Według da-
nych z tych rejestrów osoby po 75. roku życia stano-
wią obecnie 20% spośród pacjentów poddawanych
rewaskularyzacji. Bardzo istotny jest spadek śmiertel-
ności chorych poddanych PCI — w 1991 roku wyno-
siła ona 2,7%, zaś w 1997 roku — 1,15% (p < 0,01).

Stabilna choroba wieńcowa
Jedynym prospektywnym, randomizowanym bada-
niem w stabilnej chorobie wieńcowej jest badanie
Trial of invasive vs. medical theray in elderly patients
with chronic CAD (TIME), w którym 305 pacjentów
powyżej 75. roku życia (z dławicą klasy CCS ≥ II mimo
stosowania co najmniej dwóch leków przeciwdławi-
cowych) zakwalifikowano do dwóch grup: leczonej
inwazyjnie (koronarografia, a następnie PCI lub CABG)
oraz leczonej zachowawczo (optymalizacja leczenia

Tabela 2. Przeżycie 4-letnie w zależności od zastosowanej terapii i wieku [14]
Table 2. 4 year survival related to therapy and age

Wiek (lata) Leczenie farmakologiczne PCI CABG

< 70< 70< 70< 70< 70 90,8% 93,8% 95%
70–7970–7970–7970–7970–79 79,1% 83,9% 87,3%
≥≥≥≥≥ 80 80 80 80 80 60,3% 71,6% 77,4%

PC1 (percutaneous coronary interventions) — przezskórna angioplastyka wieńcowa, CABG (coronary artery bypass grafting) — pomostowanie aortalno-wieńcowe
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farmakologicznego) [17]. Analizowano śmiertelność,
nasilenie dolegliwości dławicowych oraz jakość życia
w obserwacji 30-dniowej, 6-miesięcznej i rocznej. We
wczesnym okresie obserwacji stwierdzono znacznie
wyższy odsetek zgonów wśród leczonych inwazyjnie
— 10% vs. 3% u leczonych zachowawczo, co wyni-
kało częściowo z ryzyka samego zabiegu. Połowa
zgonów w grupie inwazyjnej dotyczyła chorych nie-
poddanych (z różnych powodów) po koronarografii
zabiegom rewaskularyzacji. Zawały serca, ponowne
hospitalizacje z rewaskularyzacją lub bez niej były
częstsze w grupie leczonej zachowawczo. Po 6 mie-
siącach obserwacji nie stwierdzono istotnej różnicy
w liczbie zgonów oraz zawałów serca pomiędzy ana-
lizowanymi grupami, natomiast istotnie wzrosła licz-
ba epizodów zaostrzenia dolegliwości wieńcowych,
hospitalizacji oraz pilnie przeprowadzanych rewasku-
laryzacji w grupie leczonej zachowawczo. Efektem
była znamiennie wyższa liczba istotnych zdarzeń nie-
pożądanych w tej grupie — 49% vs. 19% w grupie
leczonej inwazyjnie (p < 0,0001).
W obu grupach po 6 miesiącach obserwacji stwier-
dzono poprawę jakości życia oraz zmniejszenie nasi-
lenia dolegliwości dławicowych, jednak poprawa ta
była istotna tylko u leczonych inwazyjnie.
Nieco zaskakujące były wyniki przedłużonej do 12
miesięcy obserwacji; nadal w obu grupach utrzymy-
wały się poprawa jakości życia oraz zmniejszenie do-
legliwości dławicowych, jednak zniwelowana zosta-
ła przewaga stwierdzona wcześniej w grupie leczo-
nej inwazyjnie. Nie było także istotnych różnic
w śmiertelności (11,1% grupa „inwazyjna” vs. 8.1%
„zachowawcza”, p = 0,4) i liczbie zawałów serca
(17% vs. 19,6% odpowiednio, p = 0,37). W grupie
leczonej zachowawczo wzrosła liczba ponownych
hospitalizacji z powodu zaostrzenia dolegliwości ste-
nokardialnych oraz pilnych zabiegów rewaskularyza-
cyjnych, co jeszcze bardziej pogłębiło różnicę czę-
stości istotnych zdarzeń niepożądanych między gru-
pami (64,2% grupa „zachowawcza” vs. 25,5% gru-
pa „inwazyjna”, p < 0,001).
W badaniu TIME wybór strategii leczenia stabilnej cho-
roby wieńcowej nie miał wpływu na śmiertelność oraz
jakość życia w rocznej obserwacji. Jednak prawie poło-
wa pacjentów z grupy leczonej zachowawczo wyma-
gała w tym okresie zabiegu rewaskularyzacyjnego ze
wskazań pilnych. Najważniejszym pytaniem wynikają-
cym z analizy tego badania jest, kiedy powinno się sto-
sować postępowanie inwazyjne u chorych w podeszłym
wieku? Czy przyjąć strategię wczesnego leczenia inwa-
zyjnego — akceptując zwiększone ryzyko zgonu w okre-
sie okołozabiegowym, ale uzyskując szybsze zmniejsze-

nie dolegliwości i poprawę jakości życia — czy też le-
czyć chorych zachowawczo pomimo zwiększonego ry-
zyka rewaskularyzacji ze wskazań nagłych? [18].
Zaletą badania TIME jest randomizacja przeprowadzo-
na przy przyjęciu do szpitala, a nie, jak to miało miejsce
w większości badań, po wykonaniu koronarografii.
Natomiast liczebność chorych ogranicza wnioski doty-
czące inwazyjnego leczenia chorych w podeszłym wie-
ku. Należy podkreślić, że badanie TIME prowadzono
przed erą stentów pokrywanych lekami antymitotycz-
nymi, które znacząco zmniejszyły częstość restenozy.
Najnowsze wytyczne postępowania nie uwzględniają
granicy wieku, a podkreślają, że koszty nie powinny
być argumentem przeciwko leczeniu inwazyjnemu
starszych chorych [19].

Ostre zespoły wieńcowe
bez uniesienia odcinka ST
Odrębnym zagadnieniem jest angioplastyka w ostrych
zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Po
analizie dużych badań randomizowanych wydaje się,
że przezskórne leczenie inwazyjne jest skuteczniejsze
niż leczenie zachowawcze, niemniej, podobnie jak
w stabilnej chorobie wieńcowej, brak tu jednoznacz-
nych danych. Problem jest tym istotniejszy, że u ludzi
w starszym wieku przezskórne interwencje wieńcowe
są wykonywane znacznie częściej ze wskazań pilnych
niż u młodszych [5]. Ponadto jest to grupa obarczona
większym ryzykiem, które dotyczy przede wszystkim
chorych: w wieku powyżej 65–70 lat, z rozpoznaną
chorobą niedokrwienną, przebytym zawałem, zabie-
giem PCI lub CABG i z niewydolnością nerek [19].
Z analiz badań Treat angina with Aggrastat and deter-
mine Cost of Therapy with an Invasive or Conservative
Strategy (TACTICS–TIMI 18) i Clinical Predictors of In-
Hospital Prognosis in Unstable Angina (ECLA 3) po-
równujących skuteczność wczesnej strategii inwazyjnej
(PCI) z zachowawczą w niestabilnej chorobie wieńco-
wej wynika, że szczególną korzyść z tej pierwszej od-
noszą chorzy obciążeni największym ryzykiem (z pod-
wyższonym stężeniemem troponin, cukrzycą, dławicą
pozawałową, dynamicznymi zmianami odcinka ST), do
których należą też chorzy w podeszłym wieku [20–22].
Podobne wyniki wskazujące na korzyści wczesnej stra-
tegii inwazyjnej w grupie chorych w podeszłym wieku
przyniosło badanie Fragmin during Instability in Coro-
nary artery disease (FRISC II) [23].
W badaniu Survival after Coronary Revascularization
in the Elderly (APPROACH) Graham i wsp. wykazali,
że leczenie inwazyjne chorych powyżej 70. roku życia
z niestabilną dławicą jest skuteczniejsze niż postępo-
wanie zachowawcze zarówno w obserwacji krótko-,
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jak i długoterminowej [14]. W dużych rejestrach pa-
cjentów w podeszłym wieku, leczonych przezskórnie,
w których wykazano wysoką skuteczność metod in-
wazyjnych, znaczny odsetek stanowili pacjenci z nie-
stabilną chorobą wieńcową [15, 24].
Wydaje się więc, że PCI powinno być leczeniem z wy-
boru u pacjentów w podeszłym wieku z niestabilną
chorobą wieńcową, gdyż są oni obciążeni jeszcze więk-
szym ryzykiem niż chorzy z młodszych grup wieko-
wych. Pojedyncze doniesienia sugerują możliwe do
zaakceptowania ryzyko angioplastyki ze wskazań pil-
nych nawet u chorych po 90. roku życia [25].
Bardzo istotny w ostrych zespołach wieńcowych bez
uniesienia ST jest problem optymalnej farmakoterapii
uwzględniającej klopidogrel, heparyny (niefrakcjono-
wane i drobnocząsteczkowe) oraz nowe leki, jak bez-
pośredni antagoniści trombiny (biwalirudyna). Szcze-
gólnie ważną rolę odgrywają antagoniści receptora
płytkowego IIb/IIIa, którzy przy udowodnionym korzyst-
nym działaniu niosą ze sobą niestety wzrost ryzyka
powikłań krwotocznych, zwłaszcza u chorych w pode-
szłym wieku. Niemniej w analizie kilku badań (Evalu-
ation of c7E3 Fab in the Prevention of Ischemic Com-
plications [EPIC], Chimeric 7E3 Antiplatelet Therapy
in Unstable angina Refractory to standard treatment
[CAPTURE], Evaluation in PTCA to Improve Long-term
Outcome with abciximab GP IIb/IIIa blockade [EPILOG]
i Evaluation of Platelet IIb/IIIa Inhibition in Stenting
[EPISTENT]) w grupie 1401 chorych powyżej 70. roku
życia wykazano podobną redukcję występowania za-
wałów i zgonów jak u chorych młodszych. Częstość
dużych powikłań krwotocznych była u osób w wieku
podeszłym oczywiście wyższa niż u chorych młodszych,
ale nie stwierdzano różnic w stosunku do placebo [26].
Standardy ESC zalecają wczesną strategię inwazyjną
w grupie chorych o wysokim ryzyku, do której najczę-
ściej należą chorzy w podeszłym wieku [19].

Ostre zespoły wieńcowe
z uniesieniem odcinka ST
Celem terapii w przypadku ostrego zawału serca jest
przywrócenie drożności tętnicy dozawałowej [27],
a przy zachowanym kryterium czasu (do 90 minut od
pierwszego kontaktu chorego z personelem medycz-
nym) wybór pierwotnej angioplastyki jako podstawo-
wej metody leczenia nie budzi wątpliwości [19, 28].
Chorych w podeszłym wieku często wykluczano z ba-
dań porównujących skuteczność PCI i fibrynolizy, a na-
wet jeśli wiek nie był kryterium wykluczającym, to
obserwuje się „podreprezentowalność” grupy w wie-
ku powyżej 75 roku życia, gdyż stanowi ona jedynie
10–15% badanej populacji [29]. Największa metaana-

liza Fibrinolytic Therapy Trialists Collaborative Group
(FTT), podsumowująca wyniki leczenia ponad 5700
chorych z ostrym zawałem serca powyżej 75. roku
życia, wykazała brak korzyści z leczenia fibrynoli-
tycznego w obserwacji krótkoterminowej. Wczesna,
35-dniowa śmiertelność nie różniła się istotnie w gru-
pie leczonej fibrynolitycznie i tej, która nie została pod-
dana leczeniu reperfuzyjnemu [30]. U chorych w po-
deszłym wieku korzyści wynikające z „teorii otwartej
tętnicy” stają się zauważalne dopiero w obserwacji dłu-
goterminowej i nie są tak spektakularne jak u chorych
młodszych [31]. Powodem braku wyraźnych korzyści
z leczenia fibrynolitycznego u ludzi w starszym wieku
jest duże wczesne ryzyko powikłań, głównie udarów
mózgu i poważnych krwawień. W rejestrze Coopera-
tive Cardiovascular Projekt (CPP) obejmującym ponad
234 tysięcy pacjentów chorych leczonych fibrynolitycz-
nie charakteryzuje znacznie większe ryzyko udaru
krwotocznego (1,5%, p = 0,001) i wszystkich uda-
rów łącznie (3,1%, p = 0,07) niż chorych niepodda-
nych takiemu leczeniu (odpowiednio 0,1% i 2,7%)
[32]. Ryzyko to wzrasta bardzo wyraźnie z wiekiem.
Na podstawie danych uzyskanych z analizy bazy Na-
tional Registry of Myocardial Infarction (NRMI) (pa-
cjenci leczeni alteplazą vs. nieleczeni fibrynolitycznie)
wiadomo, że u chorych poniżej 64. roku życia ryzyko
udaru wynosi 0,8% (grupa przyjmująca alteplazę)
i 0,5% (bez leczenia reperfuzyjnego), ale już powyżej
75. roku życia ryzyko to wynosi 5% i 1,4% dla odpo-
wiednich grup [33]. Podobnie przedstawiają się dane
dla innych obecnie stosowanych preparatów trombo-
litycznych.
Przytoczone dane miały istotny wpływ na aktualne sta-
nowiska ekspertów i standardy postępowania. W wy-
tycznych AHA/ACC leczenie fibrynolityczne jest zale-
cane u ludzi powyżej 75. roku życia z ostrym zawa-
łem serca, ale należy do klasy 2A (tzn. wyniki badań
lub opinie ekspertów przemawiają raczej na korzyść
tej procedury) [34]. W niektórych krajach wiek powy-
żej 75 lat jest nawet względnym przeciwwskazaniem
do leczenia fibrynolitycznego.
Wobec faktu, że fibrynoliza u ludzi w podeszłym wieku
jest leczeniem obciążonym dużym ryzykiem istotnych
powikłań, optymalną formą terapii dla tej grupy wieko-
wej wydaje się przezskórna angioplastyka wieńcowa.
Z retrospektywnych analiz badań klinicznych, ocenia-
jących skuteczność pierwotnej angioplastyki wieńco-
wej w poszczególnych grupach wiekowych, wynika,
że podobnie jak dla angioplastyki wykonywanej w try-
bie planowym, wiek jest istotnym niezależnym czyn-
nikiem ryzyka. Sakai i wsp. porównując wyniki leczenia
PCI chorych powyżej 75. roku życia i poniżej 75. roku
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życia (1063 osób), wykazali istotnie większą śmiertel-
ność wewnątrzszpitalną w grupie starszej (8,4% vs.
3,7%, p < 0,01), przy podobnej skuteczności reper-
fuzji (93% vs. 95%, p = NS) [35].
Z badania GUSTO-IIb (pierwotna angioplastyka vs. le-
czenie trombolityczne z zastosowaniem tPA) wiadomo,
że ryzyko zgonu, ponownego zawału serca lub udaru
mózgu w obserwacji 30-dniowej u chorych z ostrym
zawałem serca jest proporcjonalne do wieku, niezależ-
nie od zastosowanej metody reperfuzji [36]. Jednak we
wszystkich grupach wiekowych (także u 70- i 80-lat-
ków) wykazano istotnie mniej poważnych punktów
końcowych u leczonych pierwotną angioplastyką wień-
cową. Ponadto przewaga pierwotnej angioplastyki nad
fibrynolizą występowała w każdej grupie wiekowej.
W badaniu Primary Angioplasty in Myocardial Infarc-
tion (PAMI), w którym porównywano pierwotną an-
gioplastykę z leczeniem fibrynolitycznym (tPA), wykaza-
no, że inwazyjne leczenie zawału serca najwięcej ko-
rzyści przynosi właśnie w populacji ludzi starszych [37].
Analizy oparte na dużych, narodowych rejestrach rów-
nież dostarczają dowodów przewagi pierwotnej angio-
plastyki wieńcowej nad fibrynolizą w starszych grupach
wiekowych. We wspomnianym rejestrze CCP u chorych
powyżej 65. roku życia pierwotna angioplastyka wień-
cowa w porównaniu z leczeniem fibrynolitycznym wią-
zała się z mniejszym ryzykiem zgonu zarówno w ob-
serwacji 30-dniowej (OR 0,74; 95% CI 0,63–0,88),
jak i rocznej (OR 0,88; 95% CI 0,73–0,94) [32]. Z kolei
w rejestrze NRMI nie odnotowano wprawdzie różnic
w śmiertelności wewnątrzszpitalnej pomiędzy chory-
mi leczonymi pierwotną angioplastyką a alteplazą
(5,2 vs. 5,4, p = NS) w całej badanej populacji, ale
u pacjentów powyżej 75. roku życia zarejestrowa-
no istotnie mniejszą częstość zgonów i udarów mó-
zgu w grupie leczonej inwazyjnie (14,6% vs. 18,4%,
p = 0,03) [33].
W 2002 roku de Boer i wsp. opublikowali wyniki ran-
domizowanego badania (87 chorych), w którym oce-
niali wyniki leczenia pacjentów z ostrym zawałem ser-
ca powyżej 75. roku życia. Pacjenci zostali podzieleni
na grupy: leczoną pierwotną angioplastyką wieńcową
oraz trombolizą (streptokinaza). Analizie poddano czę-
stość zgonu, ponownego zawału serca oraz udaru
mózgu do 30. dnia choroby i po roku obserwacji. Zna-
miennie mniej poważnych incydentów zanotowano
w grupie leczonej inwazyjnie: 9% vs. 29%, p = 0,01 (po
30 dniach) i 13% vs. 44%, p = 0,001 (po roku) [38].
Również wyniki badań autorów niniejszego artykułu
wskazują na korzyści z leczenia inwazyjnego w grupie
chorych z zawałem w wieku podeszłym. Śmiertelność
wewnątrzszpitalna była wyższa u chorych po 70. roku

życia (5,9%) niż u młodszych (2,2%) (p < 0,05). Nie-
mniej śmiertelność wynosząca 5,9% jest znacznie niż-
sza niż podawana w literaturze dla tej grupy wiekowej.
Wytłumaczeniem może być wysoki, zbliżony do młod-
szych, odsetek leczonych antagonistą receptora płyt-
kowego IIb/IIIa (46,4% vs. 64,9%, p = NS), nowocze-
sne leczenie przeciwpłytkowe, wysoki odsetek stoso-
wania stentów, a także doświadczenie zespołu wyko-
nującego zabiegi [39].
Przytoczone dane potwierdzają, że angioplastyka wień-
cowa oferująca skuteczniejszą i bardziej optymalną re-
perfuzję przy niewielkim ryzyku poważnych powikłań
krwotocznych powinna być metodą z wyboru w lecze-
niu ostrego zawału u chorych w podeszłym wieku.
Odrębną, obarczoną wysokim ryzykiem zgonu jest gru-
pa pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Dane z ba-
dania Should We Emergenthly Revascularize Occlu-
ded Coronaries for Cardiogenic Shock (SHOCK) [40],
które wskazują na zwiększoną śmiertelność pacjentów
w podeszłym wieku poddanych rewaskularyzacji, stały
się podstawą do zalecania strategii zachowawczej po
75. roku życia. Jednak liczebność tej populacji w bada-
niu SHOCK była mała. Wynikom tym przeczą dane
z SHOCK trial registry [41] oraz badanie Prasada
i wsp. [22]. Również dane z polskiego rejestru ostrych ze-
społów wieńcowych wskazują na lepsze rokowanie u cho-
rych w podeszłym wieku poddanych interwencji [42].
Celem leczenia zawału oprócz przywrócenia perfu-
zji w tętnicy nasierdziowej jest uzyskanie przepły-
wu na poziomie mikrokrążenia. Doniesienia na te-
mat rezolucji odcinka ST i tak zwanego myocardial
blush grade (MBG), które odzwierciedlają perfuzję
tkankową, są sprzeczne. W analizie badania Con-
trolled Abeiximab and Device Ivestigation to Lower
Late Angioplasty Complications (CADILLAC) nie
stwierdzono, aby wiek miał pogarszać rezolucję od-
cinka ST [43], z kolei De Luca i wsp. stwierdzali istot-
ne pogorszenie perfuzji miokardium w starszym wie-
ku na podstawie rezolucji odcinka ST i MBG [44].
Trudności w spełnieniu kryterium czasu (90 minut
od początku objawów do interwencji) były powo-
dem wprowadzenia tak zwanej ułatwionej czy toro-
wanej angioplastyki. W okresie poprzedzającym ten
zabieg stosuje się połowę dawki trombolityku z pełną
dawką antagonisty IIb/IIIa lub sam lityk bądź anta-
gonistę IIb/IIIa, tak aby zapewnić działanie tych le-
ków w czasie transportu chorego do pracowni he-
modynamiki. Ze względu na potencjalne ryzyko du-
żych powikłań krwotocznych, w tym krwawień we-
wnątrzczaszkowych, chorych w podeszłym wieku
wykluczano z większości randomizowanych badań
oceniających tę strategię leczenia [29]. Bardzo wie-
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le zagadnień związanych ze strategią reperfuzyjną
w zawale serca wymaga jeszcze wyjaśnienia, koniecz-
ne są duże badania kliniczne. Również farmakolo-
giczne leczenie towarzyszące jest zagadnieniem otwar-
tym. Uniknięcie błędu doboru (selection bias) i włą-
czenie odpowiedniej liczby chorych w podeszłym
wieku do badań randomizowanych może zapewnić
wybór optymalnej strategii reperfuzyjnej w tej gru-
pie wiekowej [29]. Ze względu na zbyt małą liczbę
chorych w podeszłym wieku kierowanych do PCI ko-
nieczna jest dalsza edukacja lekarzy ukierunkowana
na zagadnienia kardiologii geriatrycznej [45].

Wybór optymalnej formy rewaskularyzacji
Bardzo ważnym problemem u chorych w podeszłym
wieku leczonych angioplastyką wieńcową jest uzyska-
na jakość rewaskularyzacji. Podczas gdy bezpośrednia
skuteczność PCI jest porównywalna do wyników uzy-
skiwanych w młodszych grupach wiekowych, to rewa-
skularyzacja u ludzi starszych dużo rzadziej jest kom-
pletna. Częściowa rewaskularyzacja wiąże się z ryzy-
kiem nawrotu dolegliwości i z gorszym rokowaniem
odległym. Jest to szczególnie ważne u ludzi w pode-
szłym wieku, u których dominuje choroba wielonaczy-
niowa. W przedstawianej wcześniej analizie Wennber-
ga u prawie 60% chorych powyżej 80. roku życia wy-
stępowała choroba wielonaczyniowa, ale tylko u 29%
z nich po PCI uzyskano kompletną rewaskularyzację [5].
De Gregorio i wsp. wykonali kompletną rewaskularyza-
cję u 31% leczonych powyżej 75. roku życia w porówna-
niu z 56% chorych poniżej 75. roku życia, p = 0,008 [6].
Większą możliwość kompletnej rewaskularyzacji daje
pomostowanie aortalno-wieńcowe, lecz wiąże się ono
ze znacznie większą śmiertelnością okołooperacyjną,
wynoszącą w tej grupie wiekowej 6–11%. Pytanie, czy

tak relatywnie duże ryzyko CABG może się zmniejszyć
w obserwacji odległej przez osiągnięcie pełnej rewa-
skularyzacji, pozostaje nierozstrzygnięte.

Restenoza
Piętą achillesową przezskórnych interwencji jest resteno-
za. Brak jednoznacznych danych, czy wraz z wiekiem
rośnie ryzyko jej wystąpienia. Alfonso i wsp. w swoim
materiale nie stwierdzali istotnego wpływu wieku na
częstość restenozy [13]. Podobne były spostrzeżenia
Abizaida i wsp. [46], natomiast De Gregorio i wsp.
stwierdzili w swoim badaniu częstsze występowanie
restenozy po implantacji stentu w grupie chorych po-
wyżej 75. roku życia niż u chorych młodszych (47%
vs. 28%, p = 0,0007) [6].

Perspektywy
Przezskórna angioplastyka ma obecnie utrwaloną po-
zycję w leczeniu wszystkich postaci choroby wieńco-
wej. Olbrzymi postęp technologiczny (m.in. stenty
uwalniające leki), nowoczesna farmakoterapia i do-
świadczenie zespołów operujących pozwalają na co-
raz bezpieczniejsze stosowanie inwazyjnych, przez-
skórnych metod rewaskularyzacyjnych. Standardy
ACC/AHA i ESC poświęcone PCI nie traktują odrębnie
pacjentów w podeszłym wieku. Dla tej grupy chorych
obowiązują zalecenia przyjęte dla populacji ogólnej,
przy zwiększonym ryzyku okołozabiegowym wynika-
jącym z wieku [19, 47].
Do niedawna bardzo niechętnie stosowano u osób
w podeszłym wieku inwazyjne metody leczenia cho-
roby wieńcowej. Dostępne dane oraz doświadczenia
własne pozwalają przypuszczać, że przezskórna angio-
plastyka u ludzi w podeszłym wieku może być równie
skuteczną metodą leczenia choroby wieńcowej jak

Streszczenie
W krajach uprzemysłowionych stwierdza się stopniowe starzenie populacji. Spośród ludzi w podeszłym wieku
u około 30% obecna jest objawowa choroba wieńcowa, a większość zgonów spowodowanych ostrym zawałem
serca dotyczy chorych w tym wieku. W stosunku do liczby pacjentów z chorobą wieńcową przezskórna angiopla-
styka wieńcowa (PCI) — pomimo udowodnionej skuteczności — jest rzadziej wykonywana u chorych starszych.
Wiek jest bowiem silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka zabiegów PCI w każdej postaci choroby wieńcowej.
Autorzy omawiają aktualne badania i wytyczne dotyczące PCI u chorych w podeszłym wieku ze stabilną dławicą
piersiową oraz ostrymi zespołami wieńcowymi. Podkreślono korzyści z zastosowania PCI w porównaniu z lecze-
niem zachowawczym, zwłaszcza u najbardziej zagrożonych chorych.
Łatwiejszy dostęp do zabiegów kardiologii interwencyjnej i edukacja lekarzy są warunkami większego rozpowszech-
nienia tej metody leczenia, dla której wiek nie stanowi istotnej bariery.

słowa kluczowe: choroba wieńcowa, przezskórne interwencje wieńcowe, wiek podeszły



www.gp.viamedica.pl160

Gerontologia Polska  2005, tom 13, nr 3

w młodszych grupach wiekowych. Obecnie w dzie-
dzinie kardiologii geriatrycznej coraz częściej kreowa-
ne są czynne i skuteczne terapeutycznie postawy wo-
bec chorób wieku podeszłego, co z pewnością przy-
czynia się do zwiększenia liczby zabiegów PCI w tej
grupie wiekowej [48].
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