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Апстракт
Реперфузиона терапија акутног инфаркта са СТ елевацијом подразумева примену
тромболитичке терапије или перкутане коронарне интервенције. Квалитет живота
укључује функционални и емоционални статус, социјалну компоненту и присутне
симптоме. SF-36 тест се користи за оцену квалитета животa, за упоређивање стања
пацијента у више фаза обољења и ефикасности терапија. IPQ је метод који служи да
прикаже пацијентову когнитивну перцепију болести. HAD скала је скрининг средство
за анксиозност и депресију код непсихијатријских пацијената. Циљ нашег истраживања
је био да пратимо квалитет живота пацијената којима је после акутног инфаркта
миокарда била апликована тромболитичка терапија или су били подвргнути примарној
перкутаној коронарној интервенцији. Поставили смо хипотезу да постоји значајна
разлика у квалитету живота код пацијената који су лечени тромболитичком терапијом
од оних који су лечени примарном перкутаном коронарном интервенцијом.
Испитаници су подељени у две групе: прва која је лечена примарном перкутаном
коронарном интервенцијом и друга која је лечена тромболитичком терапијом. Квалитет
живота праћен је у шестомесечном периоду и оцењиван је попуњавањем
SF-36 теста, ХАД скале и IPQ упитника, уз контролно мерење ејекционе фракције.
Резултати показују да постоји већи степен анксиозности и депресивног поремећаја код
пацијената који су лечени примарном перкутаном коронарном интервенцијом, постоји
значајно већи степен адхерентности према терапији у погледу њене ефикасне контроле
обољења код пацијената који су лечени тромболитичком терапијом, док врста
реперфузионе терапије не утиче на социјални опоравак пацијената и после примењене
реперфузионе терапије долази до значајног пораста у социјалном функционисању
после рехабилитационог периода код обе групе испитаника.

Кључне речи: инфаркт, тромболиза, реперфузиона терапија, перкутана коронарна
интервенција, квалитет живота, анксиозност, депресија, ејекциона фракција.
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Abstract

Reperfusion therapy of acute infarction with ST elevation involves the use of thrombolytic
therapy or percutaneous coronary intervention. Quality of life includes functional and
emotional status, social component, and presentsymptoms. SF-36 TEST is used to assess the
quality of life, to compare the patient's condition in several stages of the disease and the
effectiveness of therapy. IPQ is a method used to show the patient's cognitive perception of
the disease. The HAD scale is a screening tool for anxiety and depression in non-psychiatric
patients. The aim of our study was to monitor the quality of life of patients who underwent
thrombolytic therapy after acute myocardial infarction or underwent primary percutaneous
coronary intervention. We hypothesized that there was a significant difference in quality of
life in patients treated with thrombolytic therapy in comparison to those treated with primary
percutaneous coronary intervention. Subjects were divided into two groups: the first one was
treated with primary percutaneous coronary intervention and the second one with
thrombolytic therapy. Quality of life was monitored over a six-month period and assessed by
completing the SF-36 test, HAD scale and IPQ questionnaire, with control measurement of
the ejection fraction. The results show that there is a higher degree of anxiety and depressive
disorder in patients treated with primary percutaneous coronary intervention, there is
significantly higher degree of adherence to therapy in terms of its effective disease control in
patients treated with thrombolytic therapy, while the type of reperfusion therapy does not
affect social recoveryand after the application of reperfusion therapy brings about a
significant increase in social functioning after the rehabilitation period in both groups of
respondents.

Key words: infarction, thrombolysis, reperfusion therapy, percutaneous coronary
intervention, quality of life, anxiety, depression, ejection fraction.
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1. Увод

Кардиоваскуларне болести представљају главни узрок смрти у већини развијених
земаља, као и у земљама у развоју.(1)
Према подацима Светске здравствене организације просечно годишње у свету од
акутног инфаркта миокарда оболи око шест милиона људи, при чему се смртни исход
јави код више од 25% пацијената. У структури свих узрока смрти у Србији степен
морталитета исхемијске болести срца је у првих десет. Код особа узраста од 20 до 60
година исхемијска болест срца је други узрок смртности, одмах иза рака плућа.(2)
Србија се налази у горњој трећини када се посматра женска популација, а нешто изнад
средине када се посматра мушка популација оболела од исхемијске болести срца.
Исхемијска болест срца je најчешћи узрок смрти у Европи.(3) По најновијим
истраживањима кардиоваскуларне болести у нашој земљи имају морталитет преко 50%.
Једно од најчешћих кардиоваскуларних обољења је коронарна болест са највећом
стопом морбидитета и морталитета. Коронарна болест се може манифестовати као:(4)
- исхемија без симптома (silent ischemia),
- стабилна ангина пекторис,
- нестабилна ангина пекторис,
- инфаркт миокарда,
- срчана слабост и
- напрасна смрт
Акутни коронарни синдром је ентитет који обухвата следеће синдроме:
- нестабилна ангина пекторис,
- инфаркт миокарда са СT елевацијом
- инфаркт миокарда без СТ елевације.
Раније се сматрало да акутни инфаркт миокарда представља иреверзибилну промену на
миокарду у виду исхемије која прогредира до некрозе, а која је узрокована наглом и
потпуном оклузијом коронарне артерије у трајању од најмање 20 до 30 минута.
1

Данас модерна дефиниција акутног инфаркта миокарда упућује да се овај термин
користи када постоје докази и o миокардној некрози, која може бити препозната на
основу клиничке слике, електрокардиограма и биомаркера миокардне некрозе.
У светлу последње констатације акутни инфаркт миокарда постоји ако уз типични раст
и пад вредности биомаркера (тропонини или CK-MB) постоји бар још један од
наведених критеријума:

-

исхемијски симптоми

-

нови патолошки Q зубац на ЕКГ-у

-

ЕКГ индикативне промене на исхемију (СТ елевација или депресија)

-

интервенција на коронарним артеријама

По универзалној класификацији постоји пет типова инфаркта миокарда(6,6а):
1) спонтани инфаркт миокарда узрокован руптуром атеросклеротичног плака,
његовом улцерацијом, фисуром, ерозијом или дисекцијом, што резултира
стварању интралуминарног тромба у једној или више коронарних артерија, што
води смањењу перфузије миокарда или дисталној тромбоемболији

са

последичном некрозом миокарда
2) инфаркт миокарда узрокован дисбалансом потребе и доставе кисеоника због
ендотелне

дисфункције

коронарне

артерије,

спазма,

емболије,

тахибрадиаритмије, респираторне инсуфицијенције, хипотензије
3) инфаркт миокарда који је проузроковао изненадну срчану смрт
4) инфаркт миокарда повезан са примарном коронарном интервенцијом
5) инфаркт

миокарда

као

последица

тромбозе

стента

(потврђено

коронарографијом или обдукцијом)
6) инфаркт повезан са бај-пас графтингом
Основна клиничка подела акутног инфаркта миокарда извршена је на основу
електроkaрдиографских промена у СТ сегменту на:
-инфаркт миокарда са СТ елевацијом
-инфаркт миокарда без СТ елевације.
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До сада прикупљени подаци из регистра показују да је инфаркт миокарда без СТ
елевације чешћи ( 3 пацијента на 1000 становника), од инфаркта са СТ елевацијом,
али подаци варирају од државе до државе.(7, 8)
Хоспитална смртност је већа код болесника са инфарктом миокарда са СТ
елевацијом која иде и до 7%, док је код инфаркта без СТ елевације до 5%. После
шестомесечног периода рехабилитације морталитет је статистички без значајне
разлике 12% односно 13%.(9, 10)
Подаци показују да је дугорочни морталитет већи код инфаркта миокарда без СТ
елевације и да је разлика двоструко већа четири године после коронарног догађаја.
Фактори ризика за акутни инфаркт миокарда деле се на променљиве и
непроменљиве.(11)
Променљиви фактори ризика су они на које се може деловати и то су: хипертензија,
пушење, повишене вредности ЛДЛ-холестерола, смањене вредности ХДЛхолестерола, дијабетес мелитус, гојазност, неадекватна исхрана, неактивност, стрес.
Непроменљиви фактори ризика су: хередитет, пол, раса и старосна доб.
Акутни инфаркт миокарда се најчешће дешава у раним јутарњим часовима, што се
објашњава комбинацијом утицаја симпатикуса, хиперкоагубилности крви и
хиперактивности тромбоцита.
Дијагноза акутног инфаркта миокарда поставља се на основу клиничке слике,
електрокардиографских промена и специфичних биомаркера.(12)
1.1. Клиничка слика
У клиничкој слици доминира ангинозни бол. Типична локализација ангинозног бола
је иза средњег дела грудне кости или у пределу епигастријума, док код једне
трећине болесника бол пропагира према раменима или надлактицама. Карактер
бола је типичан када се јавља у виду стезања, притиска, пробадања, цепања, гушења
или у виду генерализоване узнемирености, без способности да пацијент прецизно
дефинише тегобе. Бол траје више од двадесет минута, некада и неколико сати,
такозвани status anginosus.
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Пратећи симптоми су: знојење, малаксалост, осећај мучнине, повраћање, омаглица,
несвестица, гушење и страх од блиске смрти. Ове тегобе последица су активације
симпатикуса.(13)

1.2.Електрокардиограм
ЕКГ манифестације током акутног инфаркта миокарда су специфичне, а то су:
А) нова СТ елевација у два суседна одвода већа од 0,1mV(1мм), осим у V2 – V3 где
је сигнификантна елевација она која је већа од 0,2 mV(2мм) код мушкараца преко 40
година, односно већа од 0,25 mV(2,5мм) код мушкараца испод 40 година и већа од
0,15 mV код жена. Код инфаркта доњег зида детектују се промене у виду СТ
депресије у одводима V1-3, као и СТ елевација у десним одводима V3R, V4R.
Б) нова хоризонтална или десцедентна СТ депресија већа од 0,05 mV(0,5мм) у два
суседна одвода и/или инверзија Т таласа већа од 0,1 mV са R/S односом већим од
један.(14, 15)
Неспецифичне промене на електрокардиограму које указују на акутну исхемију
миокарда која може де прогредира до некрозе су: знаци комплетног блока леве
гране, вентрикуларни ритам, СТ елевација у аVR одводу.
Нормалан електрокардиограм не искључује постојање акутног инфаркта миокарда,
а он се често детектује код мањих инфаркта миокарда који су узроковани оклузијом
мањих коронарних грана и имају мањи ризик од пост-инфарктних компликација.
Инциденца оваквог ЕКГ записа у току акутног инфаркта миокарда варира између 3
и 16%.(16) Више истраживања су показала да сензитивност електрокардиограма за
детектовање инфаркта миокарда може бити мања од 50%.
Патофизиолошки посматрано најраније промене на ЕКГ-у виде се на Т таласу у
виду изразито веће амплитуде (високи и шиљати Т таласи) и дужег трајања, што је
обично најизраженије у V5 одводу. Te промене се означавају као перакутне ЕКГ
промене акутног инфаркта миокарда. Ова промена узрокована је поремећеном
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активношћу мембране миоцита у време реполаризације и кратко траје тако да се у
клиничкој пракси ретко среће.
Следећа промена јавља се у виду елевације СТ сегмента у одводима наспрам
наступајуће некрозе и/или реципрочном СТ депресијом у супротним одводима, док
Т талас може постати негативан. Ова фаза траје неколико часова.
У карактеристичне промене спада и стапање СТ сегмента и Т таласа у такозвани
Пардеов талас који се најбоље детектује у одводима V2-V5.
Појава СТ елевације на електрокардиограму представља непрекидну електричну
активност миокарда у региону акутног инфаркта, а непрекидност је узрокована
неједнаким оштећењем и несинхронизованој електричној активности некротичних
миоцита.(17) Промене на QRS комплексу јављају се у виду смањења или губитка
електричне активности и то смањењем амплитуде R зупца и појави Q зупца. Када се
стање стабилизује R зубац може да поврати своју висину, а Q зубац може да нестане
или да остане rS комплекс.
Q зубац зависи од величине инфаркта и означава зону некрозе настале у току
акутног инфаркта миокарда. Инфаркт који нема Q зубац назива се non Q инфаркт и
тада се обично ради о малом инфаркту те некроза не утиче на средњи, односно
сумарни вектор деполаризације миокарда.(18)
1.3.Биохемијски маркери
Некроза миокарда присутна је када су специфични биомаркери као што су тропонини и
креатинин фосфокинеаза повишени.
А) Тропонини
Миокардни тропонини су делови контрактилног апарата кардиомиоцита. Постоје три
подјединице тропонина које учествују у процесу контракције: тропонин везујућа
субјединица Тc, калцијум везујућа субјединица Тn и актомиозин аденозин-3-фосфат
везујућа субјединица Тi. Прво раст, а потом пад биомаркера, то јест тренд њиховог
кретања у функцији времена, кључни су за дијагнозу акутног инфаркта миокарда. За
разлику од CK-MB ензима који се у изоформи налази у до 3% укупне скелетне
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мускулатуре, тропонини Ti и Тn се не налазе у периферној крви код здравих особа, већ
су присутни само у току некрозе миокарда.
Постоје стања која дају повишене вредности тропонина, а нису везана за миокардну
исхемију као што су: контузија срца, дефибрилација, рабдомиолиза, миокардитис,
кардиотоксични лекови, срчана инсуфицијенција, Такотсубо кардиомиопатија...
Дијагностичку дилему представљају и некардиогена обољења која могу дати повишене
вредности тропонина и то су: бубрежна инсуфицијенција, субарахноидална хеморагија,
сепса, плућна емболија, хипотиреоидоза, инфилтративне болести (хемохроматоза,
амилоидоза, склеродермија, саркоидоза), токсично дејство лекова (адриомицин, 5флуороурацил, змијски отров), опекотине преко 30% телесне површине...(19)
Сензитивност тропонина приближава се 100% на десет сати од почетка симптома.
Тропонин се ослобађа унутар 3 сата од почетка срчане лезије. Максималне вредности
одржавају се између 12 и 24 сата и остају повишене скоро две недеље, па је зато
тропонин биомаркер брзог и дуготрајног одговора, за разлику од миоглобина који је
маркер брзог одговора.
Око 50% пацијената са акутним инфaрктом миокарда са СТ елевацијом има повишене
вредности тропонина унутар првих шест сати, а унутар дванаест сати тај проценат
расте и до 99%. Ако је први налаз Тропонина негативан, анализу треба поновити после
дванаест сати.(20)
Тропонин је протеински комплекс састављен од три субјединица који регулише
контракцију срчаног мишића лоциран на актинским филаментима. Тропонин Ц је
субјединица која везује калцијум и регулише контракцију танких филамената
неутралишући инхибицију од стране Тропонина И који инхибира активност АТП-азе
актиномиозина. Тропонин Т је субјединица која везује тропонински комплекс за
тропомиозин и помаже у АТП-азне аткивности актиномиозина.(21,22,23)
Приликом деградације кардиомиоцитадолази до појаве тропонина Т(TnT) и тропонина
И(TnI) у серуму. Појава тропонина Т у току исхемије миокарда има две фазе. Прва је са
иницијалним пиком у првих 12 сати од почетка исхемије миокарда, који прати плато у
следећих 48 сати, а онда следи константни пад концентрационих вредности наредних
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10 дана. Величина инфаркта директно је пропорционална дужини трајања повишених
вредности тропонина Т.(24,25,26)
Са друге стране Tропонин И има једнофазни појавни образац у серуму током лезије
кардиомицита. Концентрација Тропонина И директно зависи од величине инфаркта
миокарда и повећане вредности трају обично од 5 до 10 дана.
На основу вредности Тропонина пацијенте са акутним инфарктом миокарда могуће је
поделити на групу са ниским и групу са високим ризиком за нове коронарне догађаје и
лошом прогнозом.
Тропонин је у ензимодијагностици златни стандард у дијагнози акутног инфаркта
миокарда. Истовремено је и брзи и спори маркер.(27)
Б) Креатинин фосфокинеаза (CK ,CPK)
Раније су се као биомаркери миокардне некрозе користили CK као брзи маркер и лактат
дехидрогеназа (LDH), али се данас због мале сензитивности и специфичности сматрају
опсолетним.
Ипак, изоензими CK се данас користе као сензитивни маркери некрозе миокарда.
Постоје три изоензима CK (ММ, BB и MB). Распрострањеност ових изоензима није
подједнака у ткивима, тако да се као дијагностичко средство у кардиологији користе
MB (најсензитивнији) и ММ јер их има навише у срчаном мишићу (ММ постоји и у
скелетној мускулатори). Ови изоензими су интрацелуларни макромолекули и некроза
која доводи до оштећења сарколеме омогућава да изађу у интерстицијум, а потом у
крвоток и лимфоток. (27а)
Миокард-специфични изоензим кретинин-фосфокинеаза (CK-MB) обично расте два до
три сата после почетка акутног инфаркта миокарда, а максималне вредности достиже
после десет до дванаест сати. Повратак на нормалне вредности обично се јавља у првих
24 сата код мањих инфаркта или оних пацијената који су подвргнути реперфузионој
терапији, а код већих инфаркта максималне вредности достижу се у интервалу од
осамнаест до двадесет и четири сати, а повратак на нормалне вредности очекује се и до
четрдесет сати од почетка инфаркта.(28)
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Серијско мерење CK-MB ензима има сензитивност скоро 90% у три сата од почетка
симптома.(29) Сензитивност и специфичност CK-MB је од 44% до 56%, а за Тропонин
од 94% до 100%.
Од осталих биомаркера треба споменути лактат дехидрогеназу (LDH) и миоглобин.
Постоје пет изоензима лактат деходригеназе, а само LDH 1 и 2 имају улогу у детекцији
акутног инфаркта миокарда. Раст ових ензима јаваља се 18 до 30 сати после коронарног
догађаја, а повратак на нормалне вредности очекује се у току 7 до 14 дана. Из овог
разлога, лактат дехидрогеназа се користи за касно дијагностиковање акутног инфаркта
миокарда као спори биохемијски маркер.
Миоглобин је рутински маркер за рано откривање акутног инфаркта миокарда. Слаба
специфичност овог ензима надокнађује се великом сензитивношћу, нарочито у првом
сату презентације симптома када евалуација вредности миоглобина има сензитивност
91% и 99% негативне предиктивне вредности за акутни инфаркт миокарда.(30)
Повишене вредности миоглобина јављају се већ после 1 до 3 сата од почетка акутног
инфаркта миокарда, а највише вредности се постижу од 4 до 8 сати. Повратак на
нормалне вредности очекује се унутар 24 сата. Зато је миоглобин брзи биохемијски
маркер некрозе миокарда.
Као одговор на некрозу миокарда долази и до леукоцитозе, односно до повећања
полиморфонуклеарних леукоцита пар сати после почетка бола. Леукоцитоза може
достићи вредност и до 15 000 леукоцита на микролитар крви и перзистира и дo седам
дана.
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1.4.Терапија
Године, срчана функција, Килип класа, хипотензија и локализација инфаркта (предњи
зид) су најважнији независни предиктори лошег исхода болести. Остали независни
предиктори су: телесна тежина, дијабетес мелитус, пушење и претходни коронарни
догађаји.(31)
Рутинска иницијална терапија акутног инфаркта миокарда је слична за већину
болесника већ при пријему, а она примарно подразумева купирање ангинозног бола,
осећаја узнемирености и гушења применом кисеоника, нитроглицерина, аналгетика и
ацетил-салицилне киселине.
Према најновијим препорукама реперфузиона терапија индикована је код свих
пацијената са јасном клиничком сликом и перзистентном СТ елевацијом или
новонасталим блоком леве гране у првих дванаест сати, јер је најчешћи узрок акутног
инфаркта миокарда тромбоза и следствена комплетна опструкција лединаре коронарне
артерије.(32)
Само у посебним условима реперфузиона терапија се може разматрати и код
пацијената код којих су симптоми почели пре 12 сати и трају до 24 сати.
Реперфузиона терапија подразумева примену тромболитичке терапије или примарне
перкутане коронарне интервенције.
У нормалним крвним судовима постоје антиагрегациони и проагрегациони фактори
хемостатског система који у суптилној равнотежи делују супротно, омогућавајући да
крв остане у течном стању. Поремећај њихове равнотеже на једну страну (нпр.
проагрегаторних) доводи до заустављања крварења у физиолошким условима
стварањем тромба.(33)
Патофизиолошку основу процеса интракоронарне тромбозе представља нестабилан
атеросклеротски плак са танком фиброзном капом. У фази проминирања у лумен
коронарне

артерије

овај

плак

представља

високо-ризично

инфламаторно

и

протромботско стање, јер самим пролабирањем атеросклеротски плак успорава кретање
крви и ствара вртложне струје. Али, то није довољно за настанак акутног тромба на том
месту. Тек оштећења ендотела у пределу овог плака (ерозија, лацерација, руптура)
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доводе до губитка способности да се на том месту крв одржи у течном стању, јер са
њом започиње процес који се означава као атеротромбоза.
Формирање тромба је етапни процес који се одвија у 4 фазе. У првој фази оштећени
ендотел доводи до директног контакта субендотелних ткивних фактора са крвљу.
У другој фази субендотелни ткивни фактори активишу крвне коагулационе факторе
при чему се ствара тромбин који катализује претварање фибриногена у фибрин што је
круцијални корак у настанку тромба. У трећој фази долази до адхезије тромбоцита на
оштећени ендотел (уз садејство колагена и фон Вилебрандовог фактора), уз
истовремену активацију адхерираних тромбоцита тромбином. Трећа фаза се завршава
стварањем примарног тромбоцитног угрушка јер су активирани тромбоцитни
површински рецептори који стварају унакрсне везе. У четвртој фази се ствара
дефинитивни тромб.(34)
Тромб или угрушак састављен је од мрежице фибринских нити који се протежу у свим
правцима и омогућују агрегацију тромбоцита. Фибринске нити пријањају за оштећену
површину крвног суда. Оштећени крвни суд узрокује стварање протромбинског
активатора, а овај води ка претварању протромбина у тромбин. Из ледираног крвног
суда ослобађа се ткивни тромбопластин, који је заправо комплекс фосфолипида и
гликопротеина, а њихова улога је да са фактором VII активира фактор X. Активирани
фактор X одмах се спаја са ткивним фосфолипидима и активира фактор V и са њим
ствара активатор протромбина. То се означава као спољашњи пут или спољашњи
механизам каогулационе каскаде. Тромбин је заправо ензим са протеолитичким
својствима. Он делује на фибриноген, од њега се одвајају четири пептида и ствара се
мономер фибриноген који се аутоматски полимеризира и ствара дуге фибринске нити.
У овом процесу важну улогу игра и стабилизатор фибрина који се налази у малим
количинама у плазми у виду глобулина, а такође се ствара и секретује из тромбоцита
који се налазе у угрушку.
Други пут је унутрашњи механизам коагулационе каскаде који започиње повредом
саме крви и активацијом фактора XII, а онда се каскадним путем у присуству јона
калцијума, киногена, прекаликреина и фосфолипида, из оштећених тромбоцита
активирају фактори XI, IX, VIII I X који на горепоменути начин са фактором V
формирају активатор протромбина.
Спољашњи и унутрашњи пут делују различито, али синергистички. Место у
коагулационој каскади где се сусрећу је претварање неактивног фактора X у активни
фактор Xa одакле се ова два пута означавају као заједнички пут коагулације.(35)
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Како је већ речено у физиолошким условима унутар неповређеног крвног суда постоје
два антагонистичка хемостатска система: фибринолитички и прокоагулациони.
Фибринолитички систем у крвотоку, састоји се од про-ензима плазминогена којег
активатор плазминогена конвертује у активни ензим плазмин.
Ендогена фибринолиза управо почиње активациојм плазминогена од стране два
активатора, то су ткивни и уринарни плазминоген активатор и то посредством
каликреина. Каликреин настаје из прекурсора прекаликреина под дејством активираног
фактора XII и кининогена који стварају примарне услове за стварање плазмина.
Поред

ендогених

активатора

постоје

и

ендогени

инхибитори

тромболизе

(прокоагулациони). Најзначајнији су алфа-2-антиплазмин који директно утиче на
плазмин, као и инхибитори активатора плазмина. Они спадају у такозване брзе
инхибиторе. У споре инхибиторе тромболизе спадају алфа-2-макроглобулин и
инхибитор С1 комплемента.
Егзогени инхибитори тромболизе су апротинин, транексамична киселина и аминокапронска киселина.
1.4.1.Тромболитичка(фибринолитичка) терапија
Применом тромболитичке терапије, односно тромболитичких лекова, долази до
растварања тромба који је директни узрок некрозе миокарда.(36) Патофизиолошки
посматрано сви фибринолитички лекови имају заједнички циљ: стварање плазмина који
лизира тромб. Са клиничке тачке гледишта тромболитици треба да остваре: што бржу
проходност зачепљеног крвног суда; омогуће репарацију што већег дела оштећеног
миокарда; очувају функцију леве коморе и смање морталитет.(37)
Први „прави“ тромболитик изолован је тридесетих година прошлог века. Била је то
стрептокиназа која је добијена у протеинској форми од соја бета-хемолитичког
стрептокока. Урокиназа, други тромболитик прве генерације, добијена је три деценије
касније из културе хуманих ћелија бубрега, у форми протеолитичког ензимa.
Друга генерација настаје осамдесетих година двадесетог века и њу чини антистреплаза
и алтеплаза.
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Трећа генерација развијена је у задњој деценији прошлог века и у њу спадају
тенектеплаза, ретеплаза и генетски мутанти атеплазе.
Усавршавање тромболитика кретало се у три правца:
-

већа специфичност везивања за фибрин, односно повећање фибринолитичког
потенцијала

-

смањени клиренси из плазме, то јест повећање времена елиминације и продужетак
тромболитичког дејства

-

смањени ризик од алергијске реакције

Тромболитичка терапија примењује се последњих шест деценија, а као терапија
акутног инфаркта миокарда од почетка осамдесетих година.
Данас су у употрeби четири стандардна лека: стрептокиназа, алтеплаза, ретеплаза и
тенектеплаза.
а) Стрептокиназа
Стрептокиназа по хемијском саставу је протеин састављен од 415 амино-киселина,
молекулске тежине 45000-50 000 далтона. Она индиректно активира плазмин тиме што
се прво непосредно веже у односу 1:1 за плазминоген, те овај комплекс има способност
активатора.

Стрептокиназа

у

циркулацији

има

две

активности:

активација

плазминогена везаног за фибрин и активација плазминогена у плазми. Додатно
стрептокиназа има способност повећана концентрације активираног протеина Ц који
повећава лизу тромба.(38)
Стрептокиназа није протеин хуманог порекла и она изазива одговор имуног система
који синтетише анти-стрептокиназна антитела. Зато ако смо приморани да пацијенту
поново дамо овај тромболитик, мора да протекне најмање две године од последње
апликације.
Ефикасност стрептокиназе може смањити и рецентно прележана стрептококна
инфекција, због пораста горепоменутих антитела, али их велике дозе тромболитика
могу неутралисати.
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Стрептокиназа се примењује у реперфузионој терапији акутног инфаркта миокарда са
СТ елевацијом у дози од 1,5 милиона јединица у инфузији од 100мл физиолошког
раствора у трајању од 30-60 минута, најчешће 60 минута.(39)
Употреба комбинације стрептокиназе и обичног хепарина у акутном инфаркту
миокарда је контроверзна, али се комбинација стрептокиназе и бивалуридина показала
успешнијом.
б) Алтеплаза-ткивни активатор плазминогена (tPA)
Алтеплаза је добијена рекомбинантном технологијом захваљујући којој овај природни
ензим не доводи до стварања антитела јер је хуманог порекла.
Овај тромболитик има много већи афинитет од стрептокиназе за тромб. Он се веже
директно за фибринске нити („селективан за тромб“) и изазива претварање
плазминогена у плазмин на површини самог фибрина и на тај начин почиње његово
лизирање.(40)
Недостатак овог тромболитика је у кратком полувремену елиминације које износи од 5
до 10 минута, а место разградње је јетра, као и њена цена која је 5 пута већа од цене
стрептокиназе. Због брзе разградње алтепалаза се увек даје са нефракционираним
хепарином интравенски да би се избегле реоклузије.
Пре ординације тПА увек се даје болус хепарина интравенски у дози од 4000 иј.
Укупна доза алтеплазе је 100мг и даје се у трајању од 3 часа. У првом часу болесник
добија 60мг при чему се до 10мг даје у болусу, а остатак у инфузији; у другом часу
болесник добија у инфузији 20мг, а преосталих 20мг у трећем сату. Код болесника
лакших од 65кг укупна доза је 1,25мг/кг/ТМ. По завршетку давања алтеплазе наставља
се континуирана интравенска инфузија хепарина још најмање 48 сати. Не даје се
болесницима са алергијом на гентамицин.(41)
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в) Ретеплаза
Ретеплаза је рекомбинантни облик хуманог ткивног активатора плазминогена тј.
алтеплазе. То је протеин састављен од 357 амино-киселина са мањом молекулском
масом од алтеплазе и дужим временом елиминације (до 15 минута), што омогућава
апликацију овог тромболитика у болус дозама.
Две студије су упоредно испитивале ефикасност алтеплазе и ретеплазе-RAPID I и II.
Ове студије су показале да дупла болус доза ретеплазе од 10mg+10 mg (свака болус
апликација се даје у трајању од 10мин) са размаком од 30 минута даје значајно бољу
TIMI пролазност ледиране коронарне артерије у односу на алтеплазу у дози од 100mg у
виду инфузије дате током 90 минута.(42,43) При томе хепарин не сме да се даје кроз
исту интравенску линију због физичке инкопатибилности. Морталитет код ретеплазе је
сличан као код тПА и стрептокиназе.(41)
г) Тенектеплаза (ТНК)
Тенектеплаза је рекомбинантни мутант основног ткивног активатора плазминогена,
специфичан за фибрин са директним везивањем за плазминоген, са већим афинитетом
од алтеплазе и већом отпорношћу на инхибиторе ПА-1, који разграђује фибрински
матрикс у тромбу и има дуго полувреме елиминације (до 20- 25 минута) због успореног
клиренса.
Студија ASSENT II показала је да нема значајне разлике у краткорочном морталитету
код пацијената који су примили алтеплазу и оних који су примили тенектеплазу, али су
компликације значајно ређе када се тенектеплаза користи у првих шест сати од почетка
симптома.(44)
Доза у којој се примењује овај тромболитик треће генерације у лечењу акутног
инфаркта миокарда са СТ елевацијом је 0,5mg/kg и даје се у једном болусу, али после
апликације болус дозе хепарина.
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д) Антистреплаза
Антистреплаза је комплекс стрептокиназе и плазминогена у еквивалентном односу.
Овај протеин је ензимски неактиван у циркулацији, али има велики афинитет везивања
за фибрин.
Полувреме елиминације је изразито дуго, до 23 минута. Лек се даје у једнократкој дози
од 30 јединица у року од 5 минута.(45)
1.4.2.Eфекти тромболитичке терапије
Велики број клиничких рандомизираних студија показао је несумњиву ефикасност
тромболитичке терапије и њен утицај на преживљавање као што су ISIS II, ISIS III,
GUSTO, TAMI, GISSI, ASSENT-2.
У студији GISSI I редукција морталитета је била до 18%, а проценат је још већи и
достиже вредности и до 23% ако је терапија примењена у прва три сата, односно чак
47% ако се примени у првом сату од примарног медицинског контакта. Свако одлагање
у апликацији тромболитика од десет минута повећава морталитет за 1 проценат.(46)
Сматра се да се применом ове терапије спаси 18 пацијената на 1000 лечених од акутног
инфаркта миокарда са СТ елевацијом.(47)
Ефикасност не зависи само од времена када је терапија започета, већ и од врсте
апликованог лека, док појава пратећих компликација не зависи од поменутих фактора.
Према препорукама Европског удружења кардиолога прехоспитална тромболиза уз
одговарајуће услове, као што су адекватно обучено и опремљено медицинско и
парамедицинско особље, је апсолутно индикована.
Позитиван ефекат тромболитичке терапије присутан је ако се примени у првих 12 сати.
Реперфузија постигнута тромболизом у оквиру од 2 до 6 сати од почетка симптома, а
најбоље у току првог „златног“ сата, доводи до значајног очувања виталности и
функционалности миокарда.
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Као што је напоменуто ефикасност зависи и од врсте лека који је примењен.
GUSTO студија показала је мањи рани морталитет у првих тридесет дана ако се
користи алтеплаза уместо стрептазе, односно 1 живот више спашен на 100
пацијената.(48)
Међутим, студија INJECT која је обухватила више хиљада пацијената, показала је да не
постоји разлика у преживљавању, нити у ризику од појаве компликација између групе
пацијената који су примили алтеплазу и групе која је примила стрептокиназу.(49)
GUSTO III студија која је обухватила преко 15000 испитаника показала је да нема
значајне разлике у краткорочном морталитету (период од 30 дана) као и од ризика од
пратећих компликација код пацијената који су примили алтеплазу и оних који су
примили ретеплазу.(50,51)
Данас је у стандардној употреби тенектеплаза, тромболитик треће генерације, која даје
сличне резултате у ефикасности и безбедности као и алтеплаза, али даје мање
нецеребралних крварења. Такође, предност тенектеплазе је и у могућности примене
овог лека у болусу, што омогућава бржу примену, брже почетно дејство, као и његову
употребу у прехоспиталној фази.
Корист од тромболитичке терапије посебно се запажа код следећих група пацијената:
жена, особа старијих од 70 година, болесника са реинфарктом, акутног инфаркта
миокарда са атријалном фибрилацијом, инфаркта предњег зида,

акутног инфаркта

миокарда са пратећом срчаном инсуфицијенцијом, болесника са хипотензијом,
болесника са тахикардијом и дијабетичара.
Значајно мањи ефекат се постиже код акутног инфаркта миокарда доњег зида (осим
када је удружен са инфарктом десне коморе), такође и када је присутна СТ депресија у
супротним одводима.
У данашњој клиничкој пракси недвосмислено је доказано да тромболитички лекови
због свог симултaног деловања на лизу тромба и на прокоагулационе механизме могу
да доведу до озбиљних нежељених ефеката, те се не препоручују у акутном коронарном
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синдрому по типу нестабилне ангине пекторис или инфаркта миокарда без СТ
елевације.(34)
Тромболитичку терапију не треба применити код акутног инфаркта миокарда са СТ
елевацијом после 24 сата од почетка симптома. Примена тромболизе није крај или
једина могућност реперфузионе терапије. Ако је реперфузија после примењене
тромболитичке терапије изостала, то је индикација за перкутану коронарну
интервенцију.
Уколико се не детектују знакови реперфузије, као што су смањење бола, мономорфна
вентрикуларна тахикардија и смањење СТ елевације за 50% након деведесет минута
од почетка тромболизе, онда се иста проглашава неуспешном. Неуспешна тромболиза
указује на високи рани морталитет.
Чак и у случају да се постигну адекватни резултати, пацијент остаје у ризику од
реинфаркта. Зато је и код пацијената са успешном тромболизом неопходна
коронарографија и, уколико је потребно, касна перкутана коронарна интервенција(PCI).
Ова комбинација брзине давања тромболизе и перкутане коронарне интервенције, која
обезбеђује TIMI III проток претходно фибринолизом делимично отворене коронарне
артерије, редукује једногодишњи морталитет са 21% (група без PCI) на 7% (група са
касном PCI).(52)
1.4.3.Компликације тромболитичке терапије
Најозбиљнија

компликација

тромболитичке

терапије

је

крварење,

посебно

интракранијално. Старији пацијенти, жене, мања телесна тежина и дијастолна
хипертензија јесу директни предиктори интракранијалне хеморагије.
Према последњим студијама интракранијално крварење се јавља код 1% пацијената,
док се нецерабрална крварења јављају код 4% до 13% лечене популације.
Крварење је чешће код старијих (2%), код пацијената испод 70кг (2,1%) и код
пацијената са хипертензијом ( 1,2-3,2%).(53)
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Каснија примена лека повећава учесталост крварења. Интракранијално крварење
фатално је код половине до две трећине пацијната. Од других компликација јавља се
хипотензија, алергијска реакција, осећај мучнине...
Данас се сматра да због формирања антитела и могућности алергијских реакција не
треба понављати тромболитичку терапију са стрептокиназом.
1.4.4.Контраиндикације тромболитичке терапије:
Контраиндикације за примену тромболитичке терапије могу бити апсолутне и
релативне.
Апсолутне контраиндикације су:
-

било која претходна интракранијална хеморагија

-

потврђена цереброваскуларна структурална лезија

-

потврђена интракранијална неоплазма

-

исхемијски мождани удар (осим акутног можданог удара унутар 3 сата)

-

суспектна аортна дисекција

-

активно крварење или крварећа дијатеза (осим менструације)

-

значајна затворена повреда главе или траума лица претходна три месеца (54)

Релативне контраиндикације су:
-

историја хроничне, тешке или слабо контролисане хипертензије

-

систолни притисак већи од 180mmHg или дијастолни већи од 110mmHg

-

претходни исхемијски мождани удар пре више од три месеца, деменција или
утврђена интракранијална патологија која не спада у апсолутне контраиндикације

-

унутрашње крварење унутар две до четири недеље

-

некомпресибилне васкуларне пункције

-

трудноћа

-

активни пептични улкус

-

активна употреба антикоагулнтне терапије (већи ИНР, већи ризик од крварења)

-

контраиндикација за стрептокиназу: претходна експозиција (више од пет дана) или
претходна алергијска реакција на стрептокиназу(54)
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1.4.5.Перкутана коронарна интервенција (PCI)
Прва перкутана коронарна интервенција урађена је 1983. године, иако су јој претходиле
интервенције рађене на периферним артеријама (Ч.Т. Дотер -1964. и А. Грунтциг 1974.)
Рађена је само са балоном који се катетером поставља у висини примарне лезије и
надувавањем доводи до дилатације стенотичне артерије. Означава се као ангиопластика
или ПОБА (Plain Old Balloon Angioplasty)
Према званичним препорукама европског и америчког удружења кардиолога примарна
перкутана коронарна интервенција је суверена метода у лечењу акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом. Опште је прихваћено да је примарна перкутана коронарна
интервенција најбољи избор реперфузионе терапије код акутног инфаркта миокарда са
СТ елевацијом унутар 12 сати од почетка симптома.(55)
Перкутана коронарна интервенција може да буде:
-

примарна, прва и једина реперфузиона терапија

-

помоћна, која се више не препоручује јер није показала добре резултате

-

спашавајућа, перкутана коронарна интервенција после неуспешне тромболизе

За примену примарне перкутане коронарне интервенције, осим добро увежбаних лекара
и осталог особља, потребан је и организовани рад коронарних јединица који
подразумева доступност ангио-сала за пацијенте са акутним инфарктом миокарда са СТ
елевацијом 24 сата дневно, 7 дана недељно у току целе године.
Предности примарне перкутане коронарне интервенције над тромболитичком
терапијом су следеће:(56)

-

даје бољу реперфузију ледиране коронарне артерије

-

скраћује време хоспитализације и број нових хоспитализација

-

превенира нове коронарне догађаје

-

смањује

број случајева

са

постинфарктном

инсуфицијенцијом и церебралним инзултом
-

побољшава краткорочни морталитет
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ангином

пекторис,

срчаном

Примарна перкутана коронарна интервенција има мањи укупни рани морталитет (7%) у
односу на тромболитичку терапију (9%), као и мањи проценат реинфаркта (3% у
односу на 7%).(57)
Имплантација стента не смањује значајно укупни морталитет и ризик од реинфаркта у
односу на ангиопластику, то јест дилатацију коронарне артерије.
Студије су показале да избор стента утиче на ризик од реинтервенције, те је примена
стента са антикоагулантима у предности над металним стентом.(58)
Одлука коју врсту реперфузионе терапије треба применити зависи и од брзине примене
терапије, узимајући у обзир да је одлагање неповољно када је реч о млађим
пацијентима и о инфаркту предњег зида леве коморе. Одлагање негативно утиче на ток
и исход болести акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
Време одлагања није фиксно за све пацијенте, оно је мање од 60 минута када се ради о
инфаркту предњег зида леве коморе и код особа са акутним инфакртом миокарда са СТ
елевацијом, а које су млађе од 65 година.(59)
Према најновијим препорукама Европског удружења кардиолога, примарна перкутана
коронарна интервенција је метода избора када постоји могућност да се интервенција
изведе мање од 24 сата од првог медицинског контакта до почетка интервенције. Код
пацијената код којих је велики део миокарда у ризику, време када треба започети
коронарну интервенцију је мање од 90 минута. Уколико није могуће испоштовати ове
услове, индикована је тромболитичка терапија.(60)
Дугорочне

студије

нису

доказале

предност

примарне

перкутане

коронарне

интервенције у односу на тромболитичку терапију.
Треба напоменути да одлагање реперфузионе терапије због транспорта ради коронарне
интервенције излаже миоците непосредној исхемији и некрози и директно угрожава
живот пацијента.
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CAPTIM студија је показала исте резултате код пацијената након тридесет дана
праћења после примарне перкутане коронарне интервенције и тромболитичке
терапије.(61)
1.5 Додатна терапија
Тромболитичку терапију прати антиагрегациона и антикоагулантна терапија.
1.5.1.Акутна антикоагулантна терапија
Хепарин

или

нефракционирани

хепарин

(UFH)

данас представља опсолетан

антитромботички лек (тешко дозирање, мониторниг после интравенске апликације) али
би било погрешно не споменути га, јер представља традиционалу окосницу свих
тромболитичких лекова. Овај хетерогени мукополисахарид има комплексан ефекат на
коагулациони систем (везује се за протеине плазме, ендотелне ћелије, макрофаге), али
главно место његове активности је интеракција са антитромбином и тромбином
(фактор IIа), при чему инхибише тромбином изазвану агрегацију тромбоцита. Мана му
је што може да изазове хепарином индуковану тромбоцитопенију (HIT), хепарином
индуковану тромбоцитопенију и тромбозу (HITT) или „повратни ефекат хепарина“
после престанка давања (реинфаркт). Нефракциони хепарин је клинички је сигурнији за
апликацију код болесника са бубрежном инсуфицијенцијом од нискомолекуларних
хепарина (LMWH), јер његов ефекат престаје са престанком интравенске апликације, а
ефекат може да се поништи давањем протамин сулфата.(62)
Нефракциони хепарин даје се у дози од 60 IU/kg у болусу са максималном дозом од
4000 IU коју прати инфузија од 12IU/kg (mаx 1000IU/h) док се не постигне жељена
aPTT (активирано парцијално тромбопластинско време) вредност од 50-70 (по другим
изворима 60-80) секунди.(63) Ако је аПТТ продужено већи је ризик за мождана
крварења.
Ипак, инфузије хепарина не треба давати дуже од 48 часовa.(64)
Што се антикоагулантне терапије тиче студије попут ASSENT-3 и ExTRACT-TIMI 25
показале су да адјувантна антикоагулантна терапија код тромболизе смањује ризик од
интрахоспиталног реинфаркта или поновне исхемије, а у мањој дози код болесника
старијих од 75 година смањује морталитет и ризик од реинфаркта, ако се апликује
21

хепарин мале молекулске тежине, док се повећава ризик од нецеребралног
крварења.(65,66)
Нискомолекуларни хепарини (Low–Molecular-Weight-Heparins-LMWH) су савременији,
хетерогени хепарински препарати са молекуласком масом мањом за 2/3 од
нефракционог

хепарина

(UFH).

Нискомолекуларни

хепарини

имају

већу

биовалијабилност и дуже време полуживота у плазми. Првенствено се везују за
антитромбин III и врло ефикасно инхибишу фактор Xа (однос зависи од врсте
препарата), али имају и слаб директан утицај на тромбин (потоњи је слабији него код
обичног хепарина). Крварење као нежељено дејство само делимично може да се
блокира протамином. Ови лекови се дају субкутано у фиксној дози и ризик од крварења
или HIT-а је мањи него код обичног хепарина. Они се лакше апликују и прате од
хепарина, јер није потребно контролисати активирано протоплазминско време (аППТ).
Са друге стране, мора се пратити број тромбоцита, јер се мора престати са апликацијом
када број тромбоцита падне испод 100000mm3.(67)
У кардиологији се могу користити следећи нискомолекуларни хепарини: далтепарин,
бивалуридин, еноксапарин, фондапаринусилепирудин. У акутном инфаркту миокарда у
Србији се углавном користе еноксапарин и далтепарин.
Неколико студија је показало да су нискомолекуларни хепарини ефикаснији у односу
на обичан хепарин ако се апликују код болесника са акутним инфарктом миокарда или
са акутним коронарним синдромом. Мета-анализа од 12 студија (49000 болесника) које
су пратиле апликацију еноксипарина код акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом
показала је да се на сваких лечених 1000 болесника превенира 21 смртни исход или
инфаркт миокарда по цени од 4 нефатална велика крварења.(68)
Енокасаприн је најиспитиванији и највише коришћен хепарин са малом молекулском
тежином. Предоминатно инхибише фактор Xa, али делимично инхибише и тромбин.
Еноксипарин се даје у дози од 30mg у болусу, који после 15 минута прати инфузија од
1mg/kg на сваких 12 сати максимално 8 дана до отпуста из болнице. Ова доза се
примењује код пацијената који су млађи од 75 година, док се код оних који имају преко
75 година инфузија еноксипарина даје без претходног болуса и у дози од 0,75mg/kg .
Доза у инфузији не сме бити већа од 100 односно 75mg.(69,70)
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Далтепарин се користи у виду дубоких субкутаних ињекција два пута дневно, али се
његова ефикасност односи само на краткорочно смањење морталитета, уз обавезно
давање аспирина. Треба напоменути да после 6 месеци нема статистички значајнијег
смањења краткорочног морталитета. Далтепарин је примарни лек код акутног
коронарног синдрома, а не код акутног инфаркта миокарда.(71)
Поред еноксипарина у употреби је и фондапаринукс и то у дози од 2,5mg у болусу који
прати истоветна субкутана доза на 24 сата 8 дана до отпуста из болнице.(72)
1.5.2.Антиагрегациона терапија
Антиагрегациона терапија према свим савременим националним водичима добре
клиничке праксе представља аксиом у лечењу, не само акутног инфaркта миокарда, већ
и болесника са акутним коронарним синдромом.
То је потпуно разумљиво када се зна да су тромбоцити круцијална патофизиолошка
основа збивања у акутном инфаркту миокарда. Они нису само иницијални механизам за
настанак тромба после фисуре или руптуре плака, већ и основни разлог ширења тј.
повећања тромба, секреције инхибитора плазминоген активатора и коначно лучења
тромбоксана А2( TXA2 ) који изазива вазоконстрикцију.
Гледајући кроз историјску лупу клиничке примене антиагрегационих лекова, они би се
могли поређати у следећем низу: дипиридамол, ацетил салицилна киселина (аспирин),
клопидогрел, тиклопидин, нови антиагрегациони лекови (прасугрел, тикагрелор,
кангрелор, ворапаксар) и антагонисти гликопротеин IIb/IIIa рецептора (абциксимаб,
тирофибан, ептифибатид).(73)
Ацетил салицилна киселина
Аспирин је најзначнији и најчешће употребљаван антиагрегациони лек. Основно
дејство остварује везујући се за протеаза активиране рецепторе (PAR) на површини
тромбоцита. Потом иреверзибилно инхибира цикло-оксигеназу (COX), тј. COX-1
изоформу што за последицу има блокаду синтезе тромбоксана А2, супстанце која
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иницира

процес

агрегације

тромбоцита.

Ова

изоформа

која

је

добра

за

кардиоваскуларни ефекат, са друге стране изазива гастричне тегобе. Аспирин има и
важне нетромбоцитне ефекте. Он делује на ендотелне ћелије где такође инхибира COX,
смањујући ствaрање простациклина и ТX2 као агрегационих супстанци. Васкуларни
ефекти аспирина се брзо регенеришу док тромбоцит за кога се везао више не може да
прихвати аспирин до свог природног нестајања (8-10 дана).(74)
У клиничкој пракси велики проблем може да представља „резистенција“ на аспирин
која подразумева наставак стварања тромба, иако се примењују адекватне дозе
аспирина. То су последице полиморфизма Gp рецептора, других путева активације
тромбоцита осим циклооксигеназног пута и/или појачане инфламаторне активности
(повећана експресија COX2). Клиничка процена резистенције на аспирин је
најсигурнији приступ, јер многобројни „in vitro“ тестови не дају прави одговор.
Резистенција на аспирин се јавља у 5-30% болесника у зависности од извора. Она
доводи

до

четвороструког

повећања

смрти,

реинфаркта

миокарда

или

рехоспитализације.(75)
Велики број рандомизираних студија је показао корисност додатне аспиринске, али и
антигрегационе терапије уопште, код болесника са акутним инфарктом миокарда.
Према препорукама Европског удружења кардиолога, почетну дозу ацетил-салицилне
киселине треба применити код свих болесника са акутним инфарктом миокарда са СТ
елевацијом уколико не постоје контраиндикације у дози од 150-300мг у оралној форми
или у форми у којој се лек може сажвакати. Уколико је лек немогуће применити
орално, препоручује се интравенска примена ацетил-салицилне киселине у дози од 75250мг.
Доза одржавања је 75-100мг/дан.(76)
Тиенопиридински антиагрегациони лекови
У ову групу лекова убрајају се: клопидогрел, тиклопидин, прасугрел и тикагрелор.
Клопидогрел је после аспирина, други најчешће употребљивани антиагрегациони лек.
То је друга генерација лекова из групе тиенопиридина. Механизам његовог дејства се
огледа у иреверзибилној блокади аденозин-дифосфата који се везује за P2Y12
рецепторе на ћелијској мембрани тромбоцита. Та блокада се преко G протеина тј.
GPIIb/IIIa рецептора преноси на ендоплазматски ретикулум који ослобађа мање
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количине јона калцијума, који иначе доводи до активације тромбоцита. Почетак
деловања клопидогрела је после неколико сати, али пун антиагрегациони ефекат се
очекује после 3-7 дана. Треба истаћи да титрирање дозе аспирина и клопидогрела код
бубрежних болесника не треба вршити све до стадијума 4 хроничних бубрежних
болести.(77)
Клопидогрел треба што пре дати болесницима са акутним инфарктом миокарда са СТ
елевацијом. Почетна доза клопидогрела пре тромболитичке терапије је 300mg код
пацијената млађих од 75 година, а доза одржавања је 75mg/24h. Код пацијената са
акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом који су старији од 75 година или код
којих се неће примењивати реперфузиона терапија, почетна доза Клопидогрела треба
да буде 75мг.(78)
Ипак, и поред горе наведених препорука, клопидогрел се обично не препоручује као
самостални лек у акутном инфаркту миокарда, већ у комбинацији са аспирином.
CLARITY-TIMI 28 и COMMIT студије(79,80) су показале да употреба клопидогрела
доводи до смањења морталитета код пацијената који примају тромболизу и да смањује
ризик од нових коронарних догађаја код пацијената млађих од 75 година уз бољу
подношљивост од аспирина.(81)
Истовремена употреба аспирина и клопидогрела (дуална терапија) у акутном инфаркту
миокарда и акутном коронарном синдрому показала се као оправдана, јер доводи до
значајне редукције композитног ризика од комбиноване смрти, инфаркта миокарда и
можданог удара за 27% у периоду од годину дана. На жалост, постоји и резистенција на
клопидогрел.(82)
Тиклопидин је прва генерација тиенопиридинских антиагрегационих лекова. Механизам
деловања је исти као код клопидрогела. Тиклопидин се не препоручује код болесника
са акутним инфрактом миокарда, већ само у превенцији транзиторног исхемијског
атака мозга и понављаних можданих удара. Може да се користи код имплантације
стента до 30 дана после интервенције. На жалост, тиклопидин има значајне нежељене
ефекте.(83)
Прасугрел је трећа генерација у наведеној групи лекова. Механизам дејства овог лека је
исти као код клопидогрела, осим што је ефекат блокаде агрегације тромбоцита 5-9 пута
јачи. Његов активни метаболит се излучује за 7 сати, а ефекат настаје за 1 сат. Користи
25

се у дози од 60mg, коју прати доза одржавања од 10mg/24h. Код пацијената који су
лакши од 60кг доза одржавања је 5mg/24h. Код пацијената старијих од 75 година, овај
лек се генерално не препоручује. ФДА и ЕМА су одобрили овај лек, али уз велику
обазривост због израженијих крварења.
Антагонисти GPIIb/IIIa рецептора
Ови лекови спадају у најновије антиагрегационе лекове који су у рутинској употреби.
Блокатори или антагонистиGPIIb/IIIa рецептора свој антитромботски ефект остварују
везујујући се за рецепторе тромбоцита који су означени као алфаIIbбета3. Везујући се
за њих, ови лекови онемогућавају укрштено везивање фибриногена и фон
Вилебрандовог факатора (vWF) и на тај начин блокирају финалну активацију
тромбоцита непосредно пред адхезију и агрегацију тромбоцита. Лекови ове групе су
абциксимаб, ептифибатиде и тирофибан. Сви ови лекови се дају искључиво
интравенски. Ови лекови се првенствено дају код код тешких облика оклузије
непосредно пре примарне коронарне интервенције или код нестабилне ангине која
захтева PCI у року од 24 часа од настанка тегоба. Једино се тирофибан може давати код
акутног инфартка са СТ елевацијом.(84,85,86,87,88)
Абциксимаб се даје у дози од 0,25mg/kg у болусу, а онда у виду инфузије у дози од
0,125 mmg/kg/min у трајању од 12 сати.(84)
Ептифибатид болус дозу од 18mmg/kg која се даје 10 минута прати инфузија у дози од
2,0mmg/kg/min у трајању од 18 сати.(85,86)
Тирофибан се даје у виду троминутног болуса у дози од 25mmg/kg коју прати инфузија
у дози од 0,15mmg/kg/min у трајању од 18 сати.(87,88)
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1.5.3.Антиагрегациони

и

антикоагулантни

лекови

у

примарној

коронарној

интервенцији
Што се тиче додатне терапије код примарне перкутане коронарне интервенције она је
такође антиагрегациона и антикоагулантна.
Од антиагрегационе терапије користи се ацетил-салицилна киселина у дози до 300mg
орално или 150mg интравенски, док је доза одржавања 100mg/24h.
Ударна доза клопидогрела која претходи коронарној интервенвији је 600mg, a доза
одржавања је 75mg/24h.(89,90)
Прасугрел се користи у дози од 60mg коју прати доза одржавања од 10mg/24h, а код
пацијената који су лакши од 60кг доза одржавања је 5mg/24h. Код пацијената старијих
од 75 година овај лек се генерално не препоручује.
Од антикоагуланата користе се такође нефракционирани хепарин, као и хепарин мале
молекулске масе. Нефракциони хепарин користи се у дози од 70 до 100 IU/kg у болусу
без антиагрегационе терапије, а са овом терапијом доза се смањује на 60 UI/kg.
Хепарин мале молекулске масе еноксипарин пре коронарне интервенције даје се у дози
од 0,5mg/kg, док се Бивалирудин даје у болусу у дози од 0,75,g/kg праћен инфузијом у
дози од 1,75mg/kg/h у трајању од 4 сати после процедуре.(91,92)
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1.6.Компликације

Компликације које настају за време или после акутног инфаркта миокарда се деле на:
- механичке,
- електричне,
- исхемијске,
- емболијске и
-инфламаторне(18)
У најчешће компликације спадају поремећаји ритма и попуштање срца тј. срчана
инсуфицијенција.
Поремећаји ритма се јављају превенствено у првих 24 часова од настанка акутног
инфаркта миокарда. Они су последица исхемије и некрозе миокарда, али и локалне
хипоксије, појачаног деловања симпатикуса, електролитног и ацидо-базног дисбаланса.
Попуштање срца се често јавља у акутном инфаркту миокарда, нарочито ако је
захваћен предњи зид леве коморе. Симптоми и знакови који се јављају зависе од тога да
ли је дошло само до попуштања левог срца (замор, диспнеа, тахикардија, трећи срчани
тон, пукоти на базама плућа) или је дошло до конгестивне-застојне срчане
инсуфицијенције (хепатомегалија, едеми ногу, асцитес).
Дисфункција леве срчане коморе је најјачи предиктор морталитета код акутног
инфаркта миокарда са СТ елевацијом. Она се јавља у акутној фази као резултат губитка
миоцита и ремоделовања коморе или валвуларних дисфункција.(93)
Утврђено је да смањење коронарног протока за 50% може да доведе до механичких
поремећаја миокарда који се могу детектовати ехокардиографијом. Потребно је да
исхемијским процесом буде захваћено барем 20% дебљине зида или од 1 до 6% масе
миокарда да би ехокардиографски налаз био позитиван, односно да би хипокинезија
зида била евидентна.
На величину некрозе миокарда утиче низ фактора као што је локализација инфаркта,
али и величина лумена оштећене коронарне артерије, стање других коронарних
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артерија, претходно стање миокарда, постојање колатерала, коморбидитети, старост,
степен спазма коронарне артерије...
Прва промена која се јавља током исхемије миокарда јесте поремећај релаксације или
дисфункција дијастоле која доводи до повећања енд-дијастолног притиска, односно
смањења ударног волумена и пада артеријског притиска. Пад артеријског притиска пак
доводи до још мање оксигенације миокарда.
Срчана инсуфицијенција после акутног инфаркта миокарда класификована је по
Килип(Killip) класификацији(94):
класа I- болесници без клиничких знакова попуштања срца
класа II – болесници са појавом: пукота на плућима , трећег тона(С3) и повишеним
југуларним венским притиском
класа III- болесници са знацима акутног плућног едема
класа IV- знаци кардиогеног шока или хипотензије са периферном вазоконстрикцијом
(олигурија, цијаноза и презнојавање)
Око 50% болесника са акутним инфарктом миокарда имају знакове пролазног и малог
смањења срчане функције (Килип I и II).
Некроза миокарда већа од 20% праћена је знацима срчаног попуштања, које се
манифастује као едем плућа. Када је некрозом захваћено преко 40% миокарда, обично
трансмуралним инфакртом са СТ елевацијом или дифузним без СТ елевације, онда
долази до кардиогеног шока. С обзиром на то да је величина некрозе основа ове
класификације последично на основу повишених вредности биомаркера може да се
клинички већ првих дана постави сумња о величини инфаркта (више вредности
маркера значе већи инфаркт).
У 6 до 10% случајева акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом јавља се
кардиогени шок, а он је водећи узрок смрти са морталитетом до 50%. Шок се често
развија одмах после инфаркта, у 50% случајева у првих 6 сати, а у 75% случајева у
првих 24 сата.
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Попуштање срца доводи до ремоделовања леве коморе, а да би се овај процес објаснио
треба се подсетити на два закона: Франк-Старлингов и Лапласов закон. Када дође до
физичке неспобосности миокарда да избаци одговарајућу количину крви, то јест када је
смањен ударни срчани волумен, долази до повећања енд-дијастолног волумена и
потребна је још већа снага да би се под одговарајућим притиском избацила увећана
количина крви на крају дијастоле. Сваким наредним откуцајем све мање крви због
смањења контрaктилности миокарда излази из срца, а сваком наредном дијастолом све
више крви остаје у срцууз. Ово је праћено и обавезном тахикардијом која погоршава
поремећено пуњење комора.
Са повећањем енд-дијастолног волумена не расте моментално и енд-дијастолни
притисак и то захваљујући истезању миоцита до критичне дужине 2,2-2,4 микрометара
до које нормални миокард са повећањем своје дужине повећава и своју снагу и тиме
ствара довољни притисак којим избацује повећану количину крви која је проузроковала
његово претходно истезање. То је суштина Франк-Старлинговог закона.
Међутим када је дужина истегнутог миоцита већа од 2,4 микрометара, снага миокарда
опада и следствено томе нагло пада и кривуља енд-дијастолни волумен/ударни
волумен. Лапласов закон објашњава последичну хипертрофију код ремоделовања леве
коморе. Заправо, он дефинише обрнуту пропорцију енд-дијастолног притиска и тензије
коју трпи зид леве коморе са дебљином тог зида. Дакле, што је зид леве коморе дебљи
то је тензија коју он трпи мања, те је хипертрофија заправо адаптивни механизам код
попуштања срца.(95)
Један од начина мерења срчане контрактилности јесте одређивање ејекционе фракције.
Она представља проценат енд-дијастолног волумена који се избацује током систоле и
показује ниво глобалне систолне функцје леве срчане коморе.
Нормална вредност ејекционе фракције је вредност преко 50%, а критеријум за
дијагнозу систолног попуштања срца јесте смањење ејекционе фракције испод 40%.
Најпрактичније, најјефтиније и најбрже, мада не и најтачније, мерење ејекционе
фракције врши се помоћу ехокардиографије.
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1.7. Психометријски тестови
1.7.1.ХАД скала (HAD=Hospital Anxiety and Depression scale)
Хоспитална скала анксиозности и депресије је дело Зигмонда и Снејта, настала је 1983.
године како би детектовала депресију и анксиозност у циљу разликовања етиологије
симптома као што су инсомнија, умор, хиперсомнија који се често везују за соматска
обољења, а могу бити последица психичких поремећаја.(96)
Хоспитална скала анксиозности и депресије је скрининг средство за анксиозност и
депресију код не-психијатријских пацијената.(97) HAD скала се показала као мање
ефикасна у дијагнози паничног поремећаја, агарофобије и социјалне фобије.
Скала садржи четрнаест питања, седам за депресију, седам за анксиозност, а одговори
су рангирани на скали од 0 до 3. Максимални број бодова је 21, а минимални нула.
HAD скала се показала као поуздан инструмент помоћу којег можемо детектовати
депресију и анксизност, али се такође може користити и за валидно мерење тежине
емоционалних поремећаја.(98)
Анксиозност
Анксиозност је по дефиницији стрепња и забринутост због могуће опасности коју носи
сам живот. То је емоција узрокована осећањем тензије, бригом и физичким променама
као што су повишен крвни притисак, знојење, дрхтање, лупање срца.
Анксиозност негативно утиче на квалитет живота, а психичко здравље као домен
квалитета живота по Светској здравственој организацији је субјективна оцена
сопственог изгледа и телесне схеме, квалитета осећања, самовредновања, способности
концентрације, памћења и рационализације. Све ове одлике менталног статуса
пацијента погажене су анксиозним поремећајем.
Дијагноза се поставља на основу критеријума који су утврђени још 1987. године.(99)
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Критеријуми су следећи:
а) личност је претерано забринута и стрепи да се не догоди нека несрећа и такво стање
траје најмање шест или више месеци, а при томе је личност више забринута него
опуштена
б) анксиозност није у вези са страхом који је узрокован паничним поремећајем,
социјалном фобијом, опсесивно-комплусивним поремећајем, анорексијом...
в) дијагноза генерализоване анксиозности се не поставља ако је личност у депресији
или у психози
г) потребно је да постоји минимално 6 од 18 симптома
-

тремор, бол, замор, лако умарање (моторика)

-

кратак дах, тахикардија, знојење, сува уста, вртоглавица, осећај мучнине и
повраћање, навала врућих и хладних таласа, учестало мокрење, „кнедла у грлу“
(аутономна дисфункција)

-

осећај ухваћености у замку, трзање на сваку драж, тешкоће у успављивању,
раздражљивост (смањена концентрација)

д) искључени су органски узроци анксиозности као што се хипертиреоидизам или
интоксикација
Анксиозност је подједнако заступљена код мушкараца и жена.(100) Особе у двадесетим
и

тридесетим

су

типични

представници

личности

које

исказују

симптоме

генерализоване анксиозности, као и особе у браку. Поремећај ове врсте настаје
постепено и има хронични ток.
Претпоставља се да је генерализована анксиозност врста наученог понашања, док не
постоје подаци који би разјаснили утицај генетике као етиолошког фактора.(101)
Депресија
Депресија је психички поремећај који се доминантно огледа у патолошки сниженом
расположењу (расположење снижено без адекватног разлога или несразмерно
постојећем разлогу).(102)
Депресивност је као реактивни поремећај у Међународној класификацији болести
(МКБ-10) наведена у оквиру групе F-43 која обухвата поремећаје прилагођавања, и то
32

као краткотрајна (F-43.2-траје до месец дана) и продужена депресивна реакција (F43.21траје до шест месеци).
Депресивност директно узрокована соматским поремећајем налази се под шифром
F-06.32 као органски депресивни поремећај.
Типични симптоми депресије су снижено расположење, губитак интересовања и
задовољства, доживљај смањење енергије. Типичне симптоме могу пратити и други
симптоми, као што су смањено сампоуздање и самопоштовање, осећај кривице и
безвредности, суморан и песимистичан поглед на будућност, идеје о самоповређивању
и суициду, оштећена концентрација и пажња, поремећај циклуса спавања и будности,
снижен апетит, губитак тежине, губитак либида, психомоторна агитација или
ретардација. Такође, наведеним симптомима могу се придружити и психотични као
што су сумануте мисли, халуцинације или ступор.
Бројна истраживања која су се бавила етиологијом депресије дошла су до сазнања која
указују на поремећене активности различитих неуротрансмитерских система као што
су норадренергички, допамински, серотонергички, али се сматра да се наведене
абнормалности само карика у патогенетском ланцу настанка депресије, а да окидачки
фактор лежи негде другде.(103)
Депресија може бити и директна последица појединих болесних стања као што су
цереброваскуларни инсулт, Паркинсонова болест, мултипла склероза, епилепсија,
Хантингтонова хореа, деменција, хипо или хипертиреодизам, Кушингов синдром,
Адисонова болест, малигне болести...(104)
Такође, депресија може бити узрокована бројним хемијским агенсима, као што су
психоактивне

супстанце,

контрацептиви,

антихипертензивини

лекови,

кортикостероиди, бензодиазепини, антихистаминици...
Наведени етиолошки фактори су такозвани биолошки, а постоје и психосоцијални
фактори и у њих се убрајају такозване особине које чине личност подложнијом за
развој депресије или особине депресивног карактера и то су: недовољна или претерана
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повезаност са другима, зависност од других, склоност саможртвовању, негативна слика
себе и ниско самопоштовање, стидљивост, страх од испољавања агресивности...
Утврђено је да су многа патолошка соматска стања праћена депресивним симптомима.
Примери нових студија показују да преваленца депресије у телесним обољењима може
имати значајне размере, те се дошло до податка да депресију има 19% оболелих од
реуматоидног артритиса, 30% болесника после акутног инфаркта миокарда, 31%
болесника

после

цереброваскуларног

инзулта,

42,5%

оболелих од

хроничне

опструктивне болести плућа и чак 55% болесника по сазнању да имају малигни тумор.
Депресивност у телесним обољењима може се јавити према једном од следећих
сценарија:

-

тешка депресивна епизода може постојати независно од телесне болести

-

депресивна реакција као поремећај прилагођавања преципитирана стресом због
телесне болести

-

секундарна депресија када телесна болест претходи и има етиопатогенетски значај
за настанак депресије

-

секундарна депресија изазвана употребом психоактивних супстанци или лекова

-

депресивни симптоми могу бити део нормалне реакције на тешку болест

Као последица телесног патолошког стања депресија се може јавити због сазнања да
особа болује од тешке болести, те такво сазнање делује као психосоцијални стресор и
најчешће на терену вулнерабилне личности преципитира настанак поремећаја
прилагођавања у виду краткотрајне (до месец дана) или продужене (до шест месеци)
депресивне реакције. Показано је да су константна претња смрти, обавезно
придржавање дијететско-хигијенских режима, зависност од терапије или апарата
(хемодијализа) и медицинског особља (инвалидитет) кључни фактори за развитак
осећања немогућности контроле и осећаја беспомоћности што у продуженом трајању
представља предворје депресије.
Затим, депресија може бити директно узрокована неким патофизиолошким моментом
који потиче од соматске болести. Оно што је карактеристично за овакве депресије јесте
да су оне атипичне, да су праћене већим бројем суптилних когнитивних дефицита него
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што је то у изолованој депресији, да су резистентне на терапију антидепресивима, али
да се лечењем основног соматског обољења постиже и антидепресивни ефекат.
Али, као што телесна болест може изазвати депресију, постоји и обрнута узрочнопоследична веза. Није ретка појава да депресија претходи настанку телесне болести.
Узрок томе могу бити заједнички узрочни фактори који су утицали да се развије и
депресија и телесна болест.(105)
Утврђено је да депресија може имати изолован утицај на настанак неких болести као
што су хипотиреодизам, исхемијска болест срца, цереброваскуларни инзулт.
Механизми оваквог развоја догађаја још увек нису у потпуности разјашњени, али се
сматра да најзначајнију улогу има утицај депресије на имуни систем организма.
Имунолошке алтерације које депресија изазива су смањење лимфоцитног одговора на
митогене стимулусе, смањење неутрофилне активности и активности ћелија-убица,
аберација тромбоцитне адхезије и тромбоцитне реактивности.
Депресија може имати неповољан утицај на исход соматских обољења.(106)
Утврђено је да присуство депресије повећава морбидитет и морталитет у пацијената са
кардиоваскуларним и цереброваскуларним болестима. Механизам оваквог утицаја
лежи, како у горе наведеним алтерацијама имунолошког и тромбоцитног одговора, тако
и у томе да депресивно функционисање директно смањује комплијансу пацијената са
прописаним терапијским и хигијенско-дијететским режимом.
Такође, придруженост депресије соматском обољењу повећава и број дана проведених
у болници, што само по себи има неповољан карактер. Депресија и соматска обољења
су у сталној међусобној интеракцији и та интеракција се огледа у међусобном
погоршању. Зато је неопходно уложити доста труда у дијагностиковање и лечење
депресије када постоји соматско обољење.
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1.7.2.Квалитет живота
Још не постоји јединствена дефиниција квалитета живота.
Да би се дефинисао појам здравља често су у употреби три различита концепта:
здравствени статус, функционални статус и квалитет живота. По правилу квалитет
живота се као појам користи у медицини за карактеризацију индивидуалне процене
пацијента о квалитету свог живота из субјективне перспективе.
Спелкер и Ревицки су квалитет живота поделили у две врсте: квалитет везан за здравље
и квалитет живота везан за околину.(107)
Квалитет живота везан за здравље везан је за утицај промене здравља пацијената на
његов живот и његово функционисање. Касније је квалитет живота дефинисан као
функционални утицај саме болест, али и преписане терапије на живот пацијента
процењено од стране самог пацијента.(108)
Квалитет живота везан за здравље укључује функционални статус, емоционални статус,
социјалну компоненту, као и присутне симптоме.
Данас се обично користи термин квалитет живота везан за здравље, јер се семантички
фокус ставља на чињеницу да здравствено стање или симптоме које пацијент осећа
утичу на квалитет живота појединца.(109)
Термин квалитет живота први пут је споменут 1920. године. Седамдесетих година
социолози, филозофи и политичари све више употребљавају овај термин у намери да
спрече поистовећивање економског раста са порастом благостања. Иако се квалитет
живота некада подудара са бројним терминима, он није синомим за „стандард
живљења“ или „начин живота“. Са научне тачке гледишта, квалитет живота је
вредносни суд који човек доноси о релевантним збивањима из свог живота, односно то
је суд о суду или мета-конструкт.
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Као што је речено, када треба дефинисати квалитет живота још увек постоји знатна
конфузија због које се многи истраживачи враћају уназад како би дошли до
свеобухватне дефиниције.
Светска здравствена организација дефинише квалитет живота као перцепцију
појединца о сопственом положају у животу, у контексту културе и система вредности у
којима живи, односно квалитет живота је део човековог менталног стања и он је одраз
његовог развоја, његовог друштвеног и физичког окружења и његовог властитог
положаја у том окружењу.(110)
Дефиниција квалитета живота која је изведена на темељу више других дефиниција
одређује квалитет живота као осећај благостања појединца који произилази из
задовољства или незадовољства областима живота које су му важне. То јест, квалитет
живота је одраз како појединци перципирају и реагују на важне аспекте својих живота
укључујући и њихове циљеве и очекивања.
Како општи квалитет живота обухвата велики број индикатора неки истраживачи су се
углавном ограничавали на испитивање квалитета живота у вези са здрављем. Квалитет
живота у вези са здрављем представља субјективну процену здравственог стања, као и
способност особе да води испуњавајући живот.
Светска здравствена организација је дефинисала квалитет живота у вези са здрављем
заузимајући став да здравље није само одсуство болести и изнемоглости, већ стање
потпуног физичког, менталног и социјалног благостања.(111)
Мерење квалитета живота омогућује процену ефикасности примењених терапијских
процедура, указује на бољи избор приоритета у планирање терапијских интервенција,
као и на степен ефикасности терапије у рехабилитационом периоду,
Квалитет живота почео је да се мери у другој половини прошлог века и први
стандардизовани мерни инструменти који се тада јављају су Affect Balance Scale
(1979.), Quality of Well Being Scale (1976.) и Pshychological General Well Being Index
(1984.).(112)
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Акутни инфаркт миокарда утиче на квалитет живота пацијената пратећим симптомима
ангине пекторис, поремећаја ритма и срчане инсуфицијенције, као и осећај
лимитираног физичког капацитета и психолошког хроничног стреса.(113, 114)
Терапијска учинковитост не мери се само у отклањању симптома или превенције нових
коронарних догађаја, већ и у побољшању квалитета живота пацијената.
Када се мери квалитет живота пре свега се мисли на субјективни дoживљај
здравствених проблема од стране самог пацијента и то везано за физичко
функционисање, емоционално функционисање, социјално функционисање, бол и
замор.(115)
Инструменти за мерење квалитета живота су или генерички или специфични.
Генерички су они који могу бити примењени на различите групе пацијената са
различитим обољењима. Они се фокусирају на опште здравствено стање пре него на
утицај поједине болести на квалитет живота.
Када се одлучује који инструмент за мерење квалитета живота треба употребити
кључно је да се помоћу њега могу добити потребне и одговарајуће информације.
Инструменти

морају имати

задовољавајући

психометријски

садржај,

односно

поузданост и валидност.
Поузданост подразумева интерну конзистентност и тест-ретест позданост.
Интерна конзистентност се односи на хомогеност инструмента и обично се мери
Кронбаховим алфа коефицијентом. Што је коефицијент ближи 1 већа је хомогеност
делова инструмента који се користи.
Тест-ретест

поузданост

конзистентност

показује

кроз време и

способност

детерминисана

инструмента

да

очува

своју

је Спирмановим корелационим

коефицијентом. Валидност теста је способност да квантификује ентитете који се мере.
Конструктивна валидност показује сензитивност инструмента да разликује нивое
квалитета живота у различитим групама пацијената. Дискриминациона валидност је
способност да се детектују клинички значајне промене у мањем или већем спектру
квалитета живота.
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Најпознатији генерички инструменти су :
Sickness impact profile
Short form-36 questionnaire

1.7.3.SHORT FORM-36 ТЕСТ
Short form-36 је вишенаменски упитник са 36 питања и 8 профилних скала о
физикалном здрављу. Доказан је као веома користан у оцењивању опште и специфичне
популације, за упоређивања стања пацијента у више фаза обољења, као и у показивању
корисности и ефикасности различитих терапија.
SF-36 тест као упитник еволуирао је кроз различите форме. Користи се већ деценијама
и у почетку је имао само 12 питања, али је своју потпуну афирмацију стекао у
последњој деценији прошлог века када га је British Medical Journal оценио као
најкоришћенији начин за оцењивање здравља.(116)
Овај упитник се до данас користио за праћење више од двеста различитих болести као
што су артритис, малигна обољења, кардиоваскуларне болести, депресија, мигрена,
дијабетес, хроничне опструктивне болести плућа, психички поремећаји... (117)
SF-36 тест је сачињен тако да задовољава минимум психометријских стандарда за
групно упоређивање. Писање овог упитника вуче корене из примене различитих других
психометријских мерних инструмената и потребе за њиховим усавршавањем, а то су
General Psychological Well-being Inventory (GPWBI), Health Perception Questionnaire…
Ови упитници су селектирани и адаптирани, то јест њихова поглавља су прилагођена
новим мерењима у форми од 149 делова. Из ове форме изведен ја SF-36 упитник 1988.
године где је 25% речи из претходне верзије избачено, прерађено у 36 питања са
адаптираним појмовима, форматом и усавршеним скорингом.(118). Године 1996. издата
је једна од најефикаснијих верзија SF-36 version 2.0.(119)
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Побољшања су огледају у следећем:

-

поглавља упитника као и саме речи које се користе су скраћене и приближене
обичном човеку

-

ова верзија је читљивија и лакша за одговарање због саме форме постављених
питања, што редукује број неодговорених питања

-

лакше се преводи са енглеског на језике других народа

-

постоји пет понуђених одговора (нарочито ако се наводи код оцењивања
виталности и емоционалног стања где се са 6 прешло на 5 понуђених одговора)

Питања су подељена у две велике групе: питања о менталном и о физичком здрављу.
Део који се односи на физичко здравље подељено је на четири подгрупе: физичка
способност (теже или лакше активности, савијање, пењање и пешачење, купање,
облачење), утицај физичког стања на активности (степен редукованог функционисања,
односно ограничење у активностима), телесна бол и оцена општег стања (побољшање
или погоршање).
Део који се односи на ментално здравље садржи такође четири подгрупе: виталност,
социјално функционисање, утицај емоционалног стања на активности и опште
емоционално стање.
SF-36 тест се може користити у обе стандардне фазе испитивања, у хроничној (четири
недеље после почетка обољења) и акутној фазе (недељу дана после). Најновији облици
се користе и бифазно акутној фази где су одговори лимитирани на последњу недељу.
Психометријски стандарди које је овај упитник достигао препоручени су од стране
American Education Resaerch Assosiation, American Psychological Assosiation и Nation
Council of Measurment in Education.
Што се тиче конзистентне поузданости теста, она је највећа у оном делу која се бави
оценом менталног здравља и то у вези са тестирањем телесног бола (а=0.95), док код
физичког стања највећи индекс има физичка способност (а=0.93). Што се валидности
тиче о њој говори чињеница да је ово један од најкоришћенијих упитника као и
најупоређиванији са другим сличним формама. (120,121)
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Као највалиднији делови показали су се физичко функционисање, утицај физичког
стања и телесни бол.
Скала менталног здравља показала се веома корисном у скринингу психичких обољења
са сензитивношћу од 74% и специфичношћу од 81% код пацијената са депресивним
поремећајима.
Као што је раније речено SF-36 тест је често коришћен за оцену квалитета живота код
пацијената са кардиоваскуларним обољењем.
Студија у Бразилу из 2005. године применила је SF-36 тест као генерички инструмент
за мерење квалитета живота на око 100 пацијената после годину и по дана
рехабилитационог периода после акутног инфаркта миокарда.(122)
Нотингемска студија објављена 1999. године употребила је SF-36 тест да би упоредила
квалитет живота пацијената са акутним инфарктом миокарда и опште популације.(123)
Колумбијска студија из 2010. године директно је доказала поузданост овог упитника. У
студију је било укључено 100 пацијената са акутним инфарктом миокарда и вредност
Кронбаховог коефицијента достигла је вредност од 0.93 што указује на велику
конзистентност SF-36 теста.
Да се SF-36 тест користи широм света показује и студија из Хонг Конга објављена
2005. године која је користила кинеску верзију овог теста, оцењујући квалитет живота
код скоро 200 пацијената са акутним коронарним синдромом недељу дана и 6 месеци
после отпуста из болнице. Пацијенти су подвргнути стандарним рехабилитационим
програмом и утврђено је да исти није дао одговарајуће резултате у побољшању
квалитета живота по резултатима добијених попуњавањем SF-36 теста.(124, 125)
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1.7.4.ILLNESS PERCEPTION QUESTIONNAIRE (IPQ)
Сваки пацијент има сопствену перцепцију о контроли, узроку, току и последицама
своје болести. IPQ упитник је нови метод који служи да прикаже болесникову
когнитивну перцепију болести.(126)
Овај упитник садржи пет скала за које је утврђено да мере пацијентову представу о
обољењу:

-

карактер (идентитет) болести, симптоми које пацијент повезује са својом болешћу

-

узрок, лична уверења о узроцима болести

-

ток, претпоставка дужине трајања болести

-

последице, очекивани ефекти и резултати терапије

-

контрола, како се болест може контролисати или излечити

Последња истраживања базирана на различитим методологијама, показују и потврђују
валидност и конзистентност ових пет компоненти пацијентове перцепције болести.
Перцепија болести, заправо, рефлектује пацијентове когнитивне и емотивне одговоре
на сопствено обољење.
Скала „идентитет“ садржи 12 симптома који се нуде као одговор пацијенту да ли исте
доживљава као део своје болести, уз рангирање њихове учесталости од „све време“, до
„никада“.
Остале четири скале презентоване су питањима чији се одговори рангирају у градацији
од „потпуно се слажем“ до „потпуно се не слажем“.
Психометријске карактеристике овог упитника су евалуиране кроз испитивања седам
група болести.
Пацијенти са акутним инфарктом миокарда се били укључени у велике проспективне
студије где су се контролна истраживања вршила три до шест месеци после отпуштања
из болнице.(127)
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Управо студије које у испитивале пацијенте после акутног инфаркта миокарда показале
су поузданост ретестирања IPQ теста. Та поузданост није једнака упоређујући
међусобно скале овог теста, те тако „контрола болести“ и „последице“ имају већу
ретест поузданост од „идентитета“ и „тока“.(127)
Подаци студија показују и веома добру валидност предиктивне вредности IPQ
теста.(128)
Што се тиче методе попуњавања, не постоји значајна разлика у одговорима када се
попуњава путем интервјуа од стране испитивача или самостално од стране пацијента,
са опаском да је пацијентима лакша форма интервјуа.
У научној јавности бележи се све веће интересовање за испитивање психолошког
утицаја болести.
IPQ тест је једноставан, флексибилан упитник који прецизно и дескриптивно показује
пацијентову перцепцију болести.

43

2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА

Заједнички циљ нашег истраживања је био да пратимо квалитет живота пацијената у
периоду шест месеци рехабилитационог периода, којима је после акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом била апликована тромболитичка терапија или су били
подвргнути примарној перкутаној коронарној интервенцији.
Циљеви су били:
1. Пратити евентуалне промене у субјективној процени физичког и психичког стања
пацијента и да ли оне зависе од врсте примењене реперфузионе терапије.
2. Детектовати депресивне и анксиозне поремећаје после акутног инфаркта миокарда
са СТ елевацијом и њихову повезаност са врстом примењене реперфузионе
терапије.
3. Оценити адхеренцију болесника према терапији током рехабилитационог периода и
да ли на ту адхеренцију утиче избор реперфузионе терапије.
4. Регистровати промене у срчаној контрактилности после акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом, представљене променама у вредностима ејекционе
фракције због могуће појаве срчаног попуштања.
5. Доказати да ли ове две суверене и опште прихваћене терапијске методе утичу свака
засебно на квалитет живота пацијента, односно његово физичко и психичко стање
током шестомесечног периода рехабилитације.
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3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Подаци који су коришћени за доказивање или оповргавање постављене хипотезе
сакупљани су на Клиници за пријем и збрињавање ургентних интернистичких стања
Клиничког центра Србије у Београду периоду од 1.1.2012. до 31.1.2014. године, као и у
Општој болници „др Радивој Симоновић“ Сомбор у периоду од 1.1.2013. до 31.1.2015.
године. На Клиници за пријем и збрињавање ургентних интернистичких стања
селектовани су болесници који су после постављање дијагнозе акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом (АИМ са СТ елевацијом) лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом у КЦ Србије, док су у Општој болници у Сомбору у студију
укључивани пацијенти који су лечени тромболитичком терапијом.
Пре почетка испитивања постављени су инклузиони и ексклузиони услови за болеснике
чији је квалитет живота требало пратити.
Основни инклузиони критеријуми били су:
а)

доказани акутни инфаркт миокарда са СТ елевацијом на основу клиничких,

електрокардиографских (ЕКГ са 12 одвода) и

повишених вредности биомаркера

некрозе миокарда
б)

примена једне од две врсте реперфизионе терапије.

За постављање дијагнозе акутног инфаркта миокарда користили смо се критеријумима
Заједничког комитета Европског кардиолошког друштва и Америчког колеџа за
кардиологију који су наведени у уводу ове тезе.(129)
Промене на електрокардиограму са дванаест одвода као потврда акутног инфаркта
миокарда су описане у уводном делу.
Од кардијалних биомаркера смо користили тропонин И (cTnI), a повишене (позитивне)
вредности сматрале су се оне које су прихваћене у већини наших лабораторија.
Наше истраживање бавило се једном од најчешћих компликација акутног инфаркта
миокарда-срчаним попуштањем као механичком компликацијом акутног инфаркта
миокарда. Ехокардиографско одређивање глобалне систолне функције је вршено на
основу ејекционе фракције (EF). После стабилизације пацијента од акутног инфаркта
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миокарда, односно у периоду од 24 до 48 сати од пријема у болницу, рађен је базични
ехокардиографски преглед на апаратима Тошиба у Београду и Сименс у Сомбору. Све
прегледе радио је исти ехокардиографиста у Београду, и други у Сомбору. Ејекциона
фракција је мерена у 2Д моду такозваном модификованом Симпсоновом методом и
њена вредност добијана је употребом параметара величине енд-дијастолног и ендсистолног волумена и то из апикалног пресека са 4 шупљина и 2 шупљине, одређујући
лонгитудиналне дијаметре. Глобална систолна функција мерена је поново после
шестомесечног рехабилитационог периода, а завршну оцену овог прегледа дао је
ментор.
Biplane Симсоново правило се најједноставније израчунава на основу формуле:
ЕФ = (ЕДВ – ЕСВ / ЕДВ) x 100
где је ЕДВ енддијастолни волумен, а ЕСВ ендсистолни волумен


Нормална ЕФ је 50-70%



Благо снижена (дисфункција) ЕФ = 40-49% ( блага дисфункција)



Умерено сниженаЕФ= 30-39% (умерена дисфункција)



Јако снижена ЕФ < 30% (тешка дисфункција)

Ми смо у нашем истраживању прихватили вредности ЕФ једнаке или мање од 40%,
што је гранична вредност у већини ехокардиографских студија.(130)
Ексклузиони критеријуми били су:
-

хронична опструктивна болест

-

претходна психичка обољења

-

ејекциона фракција мања од 40%

-

хронична бубрежна инсуфицијенција и пацијенти на дијализи

-

пацијенти старији од 75 година

-

цереброваскуларни инзулт

-

системска обољења

-

малигни тумори

-

обољења локомоторног система.

По дизајну студије направљене су две групе испитаника: прва у којој си били
болесници који су после дијагнозе инфаркта миокарда лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом (група 1) и друга у којој су били болесници лечени
тромболитичком терапијом (група 2).
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Група 2 која је лечена тромболитичком терапијом је примила Алтеплазу (Actilyse) у
укупној дози од 100мг у периоду од 3 часа. Пре апликовања Алтеплазе ординирано је
4000иј хепарина интравенски. У првом часу болесници су добијали 60мг, при чему jе
до 10мг давано у болусу, а остатак у инфузији; у другом часу болесници су добијали
Алтеплазу у инфузији у дози од 20мг, а преосталих 20мг, такође у инфузији, у трећем
сату. Код болесника лакших од 65кг укупна доза је 1,25мг/кг/ТМ. По завршетку давања
Алтеплазе настављана је континуирана интравенска инфузија хепарина још најмање 48
сати.
3.1. Процедура
По пријему у Ургентни центар испитивач је прегледао болеснике, пратио налазе
електрокардиограма са 12 одвода и биохемијске анализе (по потреби понављаних у
више наврата првог дана) и на основу тога постављао дијагнозу акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом. Чим је постављена сумња на акутни инфаркт миокарда са
СТ елевацијом, болесницима је оридинирано 300-500мг аспирина сублингвално.
Болесницима нису ординирани аналгетици док се не потврди дијагноза акутног
инфаркта миокарда са СТ елевацијом. Оксигена терапија је апликована само ако је
SаО2 била мања од 90%.(131).
На основу постављених инклузионих и ексклузионих критеријума формирана је базна
група испитаника која би могла да буде уврштена у протокол испитивања. Одлуку о
примарној перкутаној интервенцији доносио је интервентни кардиолог КЦ Србије.
У току хоспитализације болесници су примали сву терапију која се по препорукама
водича за акутни инфаркт миокарда са СТ елевацијом стандардно примењује (бета
блокатори, инхибитори АКЕ, хиполипемици). Опште прихваћена терапија у акутном
инфракту миокарда су и антиагрегациони лекови (код нас аспирин, клопидогрел или
оба) уз неоходну супортивну терапију за друге болести (хипертензија, дијабетес
мелитус, срчана инсуфицијенција, итд.).(131)
Ординирање потоњих лекова је било у надлежности ординирајућег лекара.
После неколико дана проведених у коронарној јединици, ако је тај период прошао без
значајнијих погоршања стања или без малигних компликација инфаркта (аритмије,
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шок), пацијенти си били премештани у посткоронарну јединицу где се, прегледом
историје болести, вршила селекција болесника (група 1 и група 2) који су сагласни да
буду укључени у шестомесечно праћење квалитета њиховог живота.
Сваки болесник је био упознат са процедуром праћења његовог квалитета живота.
Болесницима је понуђено потписивање изјаве у којој су упозорени на све негативне
последице, као и на све погодности које ће им бити омогућене ако дају сагласност да
буду укључени у ово истраживање. Сви испитаници су својеручно потписали писани
пристанак (inform consent).
Укупно је 111 болесника испунило услове са адекватном дијагнозом, али је све фазе
праћења живота прошло 80 болесника, уз напомену да су два преминула пре завршетка
целукупног процеса испитивања. У првој групи су била 45, а у другој 35 болесника.
На почетку овог рехабилитационог периода рађен је ехокардиографски преглед са
проценом ЕФ. Такође, у овом периоду пацијент је попуњавао SF-36 тест и IPQ упитник
на претходно описан начин.
О термину контролних прегледа болесници су били обавештавани телефоном.
Контролни прегледи су вршени после шест месеци рехабилитационог периода.
Контролни прегледи су подразумевали анамнезу, физикални преглед, неопходне
биохемијске анализе, ЕКГ и ехокардиографски преглед. После тога су болесници
попуњавали SF-36 тест, IPQупитник, али и ХАД скалу.
Попуњавање психометријских упитника вршило се без утицаја и помагања од стране
испитивача и у обезбеђеним адекватним условима који омогућавају мир и приватност
пацијенту. Попуњавање није трајало више од десет минута за сваки упитник. У случају
немогућности пацијента да самостално попуњава упитник (слаб вид, неписменост...)
омогућена је адекватна помоћ испитивача.
После иницијалног и контролног прегледа после шестомесечне рехабилитације, од
сваког пацијента добили податке о његовом физичком и психичком стању преко SF-36
теста, податке о степену придржавања прописане терапије и индивидуалном односу
према терапијском режиму преко IPQ упитника, као и о његовом емотивном стању које
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сондирамо путам ХАД скале, уз додатне податке о контрактилној функцији миокарда
коју

пратимо

иницијалним

и

поновљеним

мерењем

ејекционе

фракције

ехокардиографским прегледом.
Скоровање SF-36 теста за сваку подскалу је у распону од 0 до 100 поена и већи резултат
у поенима указује на боље здравствено стање болесника.
Код IPQ упитника подскала која мери идентитет нуди биномни одговор где одговор
„да“ вреди 1, а одговор „не“ вреди 0 поена. Остале подскале нуде дијапазон одговора
који се скорују од 1 поена (ако се болесник у потпуности слаже са постављеним
питањем) до 5 поена (ако се болесник у потпуности не слаже са постављеним питањем).
Максимални скор у подскали „време“ је 15, „последице“ 25, „лична контрола“ 20,
„терапијска контрола“ 15, „кохерентност“ 5 и „цикличност“ 20.
Постоје више студија које показују валидност HAD скале. Оне потврђују сличну
сензитивност и специфичност овог инструмента и GHQ ( General Health Questionnaire) и
то и код соматских и код психијатријских пацијената, како и код опште
популације.(132) Сензитивност HAD скале је 0.9, а специфичност 0.78.
Оптимални баланс између специфичности и сензитивности добија се када је резултат 8
или изнад 8 за анксиозност и депресивност. (133)
Рангирање се врши на следећи начин:

-

8 до 10 слаба анксизност и депресија

-

11 до 15 умерена анксиозност и депресија

-

16 и више тешка депресија и анксиозност

Упитник садржи 7 питања која се односи на анксиозни и 7 питања која се односе на
депресивни поремећај. За свако питање понуђена су четири одговора који су оцењени у
размаку од 0 до 4 бода. Резултат теста добија се простим сабирањем укупног броја
добијених бодова. Што је збир већи, већи је анксиозни односно депресивни поремећај.
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3.2. Статистичке методе
За добијање релевантних резултата за анализу добијених података коришћене су
следеће методе:
1. Као дескриптивна метода коришћена је средња вредност и стандардна девијација.
2. За процену значајности разлике између добијених непараметарских података SF-36
теста, IPQ упитника и мерењем ејекционе фракције коришћени су хи-квадрат тест,
непараметарски Wilcoxon тест и Man-Whithney тест. Ове методе коришћене су за
доказивање значајног утицаја групе између непараметарских података добијених у
обе групе, као и за доказивање значајности тог утицаја у оба мерења SF-36 теста,
IPQ упитника, ХАД скале и мерења ејекционе фракције.
3. За доказивање повезаности између вредности добијених у оба мерења SF-36
тестом, IPQ упитником, ХАД скалом и ејекционе фракције коришћен је Спирманов
коефицијент корелације ранга.
4. За доказивање промене у идентификацији симптома инфаркта миокарда током
шестомесечног рехабилитационог периода коришћен је непараметарски McNemar
тест.
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4. РЕЗУЛТАТИ

Анализирајући резултате оба мерења обеју група, као и поређење резултата и једне и
друге групе добијени су следеће резултати.
Укупни узорак чинила су 80 испитаника (45 у првој и 35 у другој групи).У укупном
узорку било је 25 жена и 55 мушкараца, а полна структура прве и друге групе није била
статистички значајно различита.(Chi2=0.043; p=0.835).
Дескриптивни параметри испитиваних варијабли у укупном узорку приказани су у
Табели 1.

Табела 1. Дескрипитивни параметри испитиваних варијабли у
укупном узорку
Minimum

Maksimum

X

SD

EF

30.00

69.00

50.0000

8.92012

EF1

30.00

73.00

52.1224

9.46844

Promena_EF

-7.00

11.00

1.9592

3.77469

FF

0

100

57.32

28.612

FL

0

100

48.83

44.416

EL

0

100

50.16

44.403

BOL

.0

100.0

55.508

32.0719

EM

0

100

58.57

25.821

E

0

100

53.13

25.159

SF

.0

100.0

58.945

30.8440

GH

13

92

48.23

16.322

FF1

0

100

61.77

30.414

FL1

0

100

55.52

41.183

EL1

0

100

63.96

40.974

BOL1

.0

100.0

70.010

29.6452

EM1

4

100

67.19

23.414

E1

0

100

64.41

22.322

SF1

0

100

73.54

24.483

GH1

8.3

91.7

56.170

16.6916

Promena_FF

-90.00

50.00

.7640

27.40546

Promena_FL

-100.00

100.00

5.5208

46.97486

Promena_EL

-100.00

100.00

11.5604

41.33698

Promena_BOL

-67.50

90.00

11.5729

35.55008

Promena_EM

-44.00

72.00

7.0348

24.00056

Promena_E

-40.00

75.00

7.3021

22.69730
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Promena_SF

-50.00

62.50

13.7500

23.99025

Promena_GH

-20.87

45.84

6.9719

13.30987

IDENTITET

1

11

5.14

2.872

VREME

6

29

17.25

5.693

POSLEDICE

9

30

21.61

5.272

L.KON

14

30

22.42

3.589

TER.KON.

10

25

19.66

2.972

KOHERENTNOST

8

23

15.88

3.885

CIKLIČNOST

7

20

13.14

2.828

EMOCIJE

6

30

19.00

5.052

44

74

57.19

6.182

0

11

4.09

2.765

VREME1

10

30

18.81

5.216

POSLEDICE1

11

29

20.04

4.319

L.KON1

14

27

22.13

2.946

TER/KON1

15

25

20.04

2.440

KOHERENTNOST1

10

25

17.15

3.736

9

20

13.47

2.955

EMOCIJE1

12

30

19.02

4.669

UZROCI1

45

65

56.70

4.841

UZROCI
IDENTITET1

CIKLIČNOST1

Promena_identiteta

-7.00

9.00

-1.1702

2.86143

Promena_vreme

-14.00

13.00

2.0426

4.53468

Promena_posledice

-15.00

11.00

-1.1277

5.39572

Promena_lic_kontr

-8.00

9.00

-.0426

4.23216

Promena_ter_kontr

-5.00

5.00

.1489

2.53650

Promenakoherentnosti

-9.00

9.00

.8723

3.39832

Promena_cikličnosti

-6.00

6.00

.4894

2.94790

Promena_emocija

-13.00

14.00

.4468

4.79950

Promena_uzroci

-17.00

13.00

-.0426

5.63359

A

0

21

7.93

5.552

D

0

21

7.07

4.863

EF-ејекциона фракција, FF-физичка способност, FL-физичка лимитираност, SFсоцијално функционисање, GH-опште стање, E-енергија, ЕМ-емоције, TER KONтерапијска контрола, ЕL-емотивна ограниченост, А-анксиозност, D-депресија
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ПРВА ГРУПА (група лечена примарном перкутаном коронарном интервенцијом)

А) SF-36 тест
Параметри и разлике у мерењима појединих аспеката квалитетаживота приказани су
у Табели 2. Статистички значајна промена између првог и другог мерења пронађена
је само у области GH (опште стање), са смером повећања. Када је у питању област
SF (социјално функционисање), т-тест и непараметарски Wilcoxonov тест су
показали значајно повећање (p<0.05).

Табела 2. Дескриптивни параметри подскала квалитета живота и разлике првог и
другог мерења у групи 1
Прво мерење
Варијабле

FF(физичко
функционисање)
FL(физичка
лимитација)
EL(емотивна
лимитација)
БОЛ
EM(емоције)
E (енергичност)
SF(социјално
функционисање)
GH (опште стање)

_
X
SD
63.01 30.365

Друго мерење Промена:
Значајност
Друго – прво мерење Wilcoxonовог теста
_
_
X
SD
58.85 32.842

X
-4.167

SD
28.637

50.00

46.368

47.69

40.822

-2.308

42.148

53.59

44.454

62.31

41.439

8.718

39.082
30.8875
21.758
25.230

60.673 31.0448

66.269 28.6004

59.38

28.390

65.71

24.589

55.92

25.103

63.85

23.762

5.5962
6.327
7.923

62.981 29.0432

70.19

25.514

7.2115

20.3633

*

50.47

56.422 17.1742

5.9488

11.7239

*

13.058

p<0.05
Постоји статистички значајна промена у подскалама SF-36 теста „опште стање“ и „социјално
функционисање“ код пацијената прве групе после шестомесечног рехабилитационог периода.
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Графикон 1. Резултати SF-36 теста у два мерења у првој групи

б
р
о
ј
б
о
д
о
в
а

p>0,05
У назначеним подскалама SF-36 теста нема статистички значајних промена код
пацијената прве групе после шестомесечног рехабилитационог периода.
Графикон 2. Резултати SF-36 теста у два мерења у првој групи

б
о
р
ј

б
о
д
о
в
а

p<0,05

У назначеним подскалама SF-36 теста постоји статистички значајна промена код
пацијената прве групе после шестомесечног рехабилитационог периода.
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Б) Перцепција болести (IPQ упитник)
Дескриптивни параметри и разлике у мерењима појединих аспеката перцепције болести
приказани су у Табели 3. Статистички значајна промена првог и другог мерења
пронађена је у области идентитета, (смањење), времена (повећање) и терапијске
контроле (смањење).Разлике су потврђене непраметарским Wilcoxon тестом.

Табела 3. Дескриптивни параметри подскала перцепције болести и разлика првог и
другог мерења у групи 1

Прво мерење

Друго мерење

Варијабле
_
X

SD

_
X

SD

ИДЕНТИТЕТ

4.67

2.542

3.48

2.779

ВРЕМЕ
ПОСЛЕДИЦЕ
Л.КОН.
ТЕР.КОН.
КОХЕРЕН.

16.37

5.256

18.78

5.458

20.00
22.70

4.420
3.911

19.93
22.44

3.961
2.913

20.63

2.290

19.70

2.127

16.89

4.032

16.93

4.141

ЦИКЛИЧН.

12.78

2.900

13.48

3.093

ЕМОЦИЈЕ
УЗРОЦИ

18.37

5.168

18.30

4.496

57.07

7.296

57.44

4.902

Промена:
Значајност
Друго – прво мерење Wilcoxonовог теста
_
X
-1.185

SD
2.095

2.407
-.074
-.259
-.926
.037

4.031
3.741
4.346
2.018
3.492

.704
-.074
. 370

2.539
4.640
6.277

**
**

*

* p<0.05; ** p≤0.01
У подскалама IPQ упитника „идентитет“, „време““ и „терапијска контрола“ постоји статистички
значајна промена код пацијената који су лечени перкутаном коронарном интервенцијом после
шестомесечног рехабилитационог периода.

55

Графикон 3. Резултати IPQ упитника у оба мерења у првој групи
25
20
15
1.мерење
10

2.мерење

5
0
Идентитет

Време

Т.контрола

p<0.05
У означеним областима IPQ упитника постоји статистички значајна промена код
пацијената прве групе после шестомесечног периода рехабилитације.

Графикон 4. Резултати IPQ упитника у оба мерења
25
20
15
10

1.мерење

5

2.мерење

0

p>0.05
У означеним областима IPQ упитника не постоји статистички значајна промена код
пацијената прве групе после шестомесечног периода рехабилитације.
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В) Анксиозност и депресија
Просечна вредност анскиозности у првој групи износила је 9,22 (SD 6.007), a депресије
8.22 (SD 5.187). У односу на cut-off вредност за абнормалне вредности предвиђене
инструментом (скор 11), вредности анксиозности се нису значајно разликовале
(t= -1.423; p>0.05; непараметарским Wilcoxon тестом), док је скор депресије био
статистички значајно мањи ( t= -2.783; p<0.05; потврђено непараметарским Wilcoxon
тестом). Наведено значи да су испитаници у првој групи имали вредност анскиозности
у нивоу абнормалне анксиозности, док се вредности депресије у овој групи били опсега
абнормалне депресије, односно одговарале су граничним вредностима (cut-off 8).

Г) Ејекциона фракција (EF)
Дескриптивни параметри и разлике у ејекционој фракцији (EF) приказани су у
Табели 4. Пронађена је статистички значајна промена између првог и другог мерења,
односно, детектовано је повећање ејекционе фркације (EF). Разлика је потврђена
непараметарским Wilcoxon тестом.
Табела 4. Дескриптивни параметри ејекционе фракције и разлика првог и другог мерења
у групи 1

Прво мерење

Друго мерење

_
X
49.9118

_
X
52.1176

Варијабла

EF

SD
9.60861

Промена:
Значајност
Друго - прво мерење Wilcoxonовог теста
_
SD
X
SD
9.97501 2.20588 3.96790
**

** p<0
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Графикон 5. Вредности ејекционе фракције (EF) у оба мерења у првој групи
%

p<0.05
Постоји статистички значајно повећање ејекционе фракције после шест месеци код
пацијената прве групе.
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Д) Бол
Бол је у првој групи праћен као идентификациони симптом акутног инфаркта миокарда
IPQ упитником. Праћен је у хоспиталној фази рехабилитације као и после шест месеци.
Добијени су следећи резултати.

Табела бр.5. Провера хипотезе
После

a

Пре

0

1

Мерење

Мерење

0

3

1

1

7

23

Нулта хипотеза
Тест
Дистрибуције
МекНемаров тест
различитих вредности у повезаних узорка
два мерења су једнаке

Значајност

Одлука

p=0,039

Одбацује се нулта
хипотеза
p<0,05

Постоји значајна промена у идентификацији бола као симптома акутног инфаркта
миокарда после шестомесечног периода рехабилитације у групи која је лечена
примарном перкутаном коронарном интервенцијом.
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ДРУГА ГРУПА (група лечена тромболитичком терапијом)
А) SF-36 тест
Дескриптивни параметри и разлике у мерењима појединих аспеката квалитета живота
приказани су у Табели 5. Статистички значајна промена између првог и другог мерења
пронађена је у области SF (социјално функционисање) и GH (опште стање), са смером
повећања. Т-тест и непараметарски Wilcoxon тест су показали и повећања у области
БОЛ (p<0.05). У области FF (физичко функционисање) пронађено је повећање са
граничном значајношћу непараметарском процедуром, док класичан т-тест није
показао значајност (p=0.072).

Табела 6. Дескриптивни параметри подскала квалитета живота и разлике првог и другог
мерења у групи 2

Прво мерење

Друго мерење

Варијабле
_
X
FF (физичко
функционисање)
FL (физичка
лимитација)
EL (емотивна
лимитација)
БОЛ

59.05

EM (емоције)

SD

_
X

SD

X

25.914

68.33

24.049

9.286

22.432

52.38

43.949

63.10

40.788

10.714

49.099

53.97

44.066

69.05

39.542

15.080

44.692

53.690

33.3600

73.214

31.1262

19.5238

40.7172

59.60

20.711

69.52

22.770

9.929

25.743

22.987

64.12

21.059

7.119

20.170

28.5253

77.62

23.723

19.5238

24.9952

**

14.963

55.557

16.8393

8.7690

15.2819

*

E (енергичност) 57.00
SF (социјално
58.095
функционисање)
GH (опште стање) 46.79



Промена:
Значајност
Друго – прво мерење Wilcoxonовог теста
_
SD
¥

*

p<0.05; ** p<0.01; ¥ гранична значајност (p>0.05 ali <0.07)

Постоји статистички значајна разлика у подскалама SF-36 теста „бол“, „социјално
функционисање“ и „опште стање“ код пацијената друге групе после шест месеци
рехабилитације.
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Графикон 6. Резултати SF-36 теста у оба мерења у другој групи
80

70 б
60 р
о
50 ј

40 б

1.merenje

о
30 д
о
20 в
а

2.merenje

10

0
FF

FL

EL

BOL

EM

E

p>0.05
Нема статистички значајне промене у назначеним областима SF-36 теста у другој групи
после шест месеци рехабилитације.

Графикон 7. Резултати SF-36 теста у оба мерења у другој групи

р
о
ј
б
о
д
о
в
а

p<0.05
Постоји статистички значајна промена у областима SF-36 теста код пацијената друге
групе после шест месеци рехабилитације.
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Б) Перцепција болести (IPQ упитник)
Дескриптивни параметри и разлике у мерењима појединих аспеката перцепције
болести приказани су у Табели 6.Статистички значајна промена између првог и
другог мерења пронађена је у области идентитета (смањење), времена (повећање) и
терапијске контроле (смањење).Разлике су потврђене и непараметарским Wilcoxon
тестом.

Табела 7. Дескриптивни параметри подскала перцепције болести и разлике првог и
другог мерења у гргупи 2

Прво мерење

Друго мерење

X

SD

X

SD

Промена:
Значајност
Друго - прво мерење Wilcoxonовог теста
X
SD

ИДЕНТИТЕТ 6.05
17.30
ВРЕМЕ
ПОСЛЕДИЦЕ 22.75
21.45
Л.КОНТ.

2.856
5.895
5.839
3.561

4.90
18.85
20.20
21.70

2.594
5.008
4.862
3.011

-1.150
1.550
-2.550
.250

3.717
5.206
6.901
4.166

18.90
15.45

2.989
3.426

20.50
17.45

2.800
3.187

1.600
2.000

2.479
2.991

13.25

2.197

13.45

2.837

.200

3.473

18.85
56.30

3.498
4.194

20.00
55.70

4.834
4.692

1.150
-.600

5.040
4.728

Варијабле

ТЕР.КОН.
КОХЕРЕН.
ЦИКЛИЧН.
ЕМОЦИЈЕ
УЗРОЦИ

*
**

* p<0.05; ** p≤0.01

Постоји статистички значајна промена у подскалама IPQ упитника „терапијска
контрола“ и „кохерентност“ код пацијената друге групе после шест месеци
рехабилитације.
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Графикон 8. Резултати IPQ теста у оба мерења у другој групи
25
20

15
10

1.merenje

5

2.merenje

0

p>0.05
Нема статистички значајне промене у наведеним подскалама IPQ упитника код
пацијената друге групе после шест месеци рехабилитације.
Графикон 9. Резултати IPQ теста у оба мерења у другој групи
25

20
15
1.merenje

10

2.merenje

5
0
Koherentnost

T.kontrola

p<0.05
Постоји статистички значајна промена у подскалама IPQ упитника „кохерентност“ и
„терапијска контрола“ код пацијената друге групе после шест месеци рехабилитације.
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В) Ејекциона фракција (EF)
Дескриптивни параметри и разлике у ејекционој фракцији (EF) приказани су у Табели7.
Није пронађена статистички значајна промена између првог и другог мерења ејекционе
фракције у другој групи (разлика није детектована непараметарски Wilcoxon тест).

Табела 8. Дескриптивни параметри ејекционе фракције и разлика првог и другог мерења
у групи 2

Прво мерење

Друго мерење

Варијабла

Промена:
Значајност
Друго - прво мерење Wilcoxon-овог
теста
_

_
_
X
SD
X
SD
X
50.7333 7.96839 52.1333 8.53452 1.40000

EF

SD
3.35517

p>0.05

Графикон 10. Вредности ејекционе фракције (EF) у оба мерења у другој групи

EF

%
52,5
52
51,5

EF

51

50,5
50
1.merenje

2.merenje

p>0.05
Нема повећања ејекционе фракције код пацијената друге групе после шест месеци
рехабилитације.

64

Г) Анксиозност и депресија
Просечна вредност анскиозности у првој групи била је 6.45 (SD 4.696), а депресије
5.81 (SD 4.250).У односу на cut-off ведност за абнормалне вредности предвиђене
инструментом (скор 11), и анксиозност и депресија у другој групи биле су значајно
мање(анксиозност: t=-4.333; p<0.001; депресија: t=-6.402; p<0.0001; непараметарским
тестом-Wilcoxon). Обе средње вредности биле су у опсегу испод гранично
абнормалних вредности(cut-off 8), а за скор депресије ова разлика је била
статистички значајна (t=-2.972; p<0.01; потврђено непараметарским тестом-Wilcoxon).

Д) Бол
Бол је у првој групи праћен као идентификациони симптом акутног инфаркта
миокарда IPQ упитником.Праћен је у хоспиталној фази рехабилитације као и после
шест месеци.Добијени су следећи резултати.

Табела бр.9 Провера хипотезе
После

a

Пре

0

1

Мерење

Мерење

0

3

1

1

7

23

Нулта хипотеза
Дистрибуције
различитих
вредности у два
мерења су једнаке

Тест
Мекнемаров тест
повезаних узорака

Значајност
p=0.625

Одлука
Потврђена нулта
хипотеза
p<0.05
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Не постоји значајна промена у идентификацији бола као симптома акутног инфаркта
миокарда после шестомесечног периода рехабилитације у групи која је лечена
тромболитичком терапијом после акутног инфаркта миокарда.

ПОРЕЂЕЊЕ ИЗМЕЂУ ГРУПА

Разлике између прве и друге групе у испитиваним варијаблама које су биле
статистички значајне или са граничном значајношћу приказане су у Табели 8.
Разлике у области идентитета детектоване су непараметарским Wilcoxon тестом, као и
разлике у домену терапијске контроле. Међугрупне разлике у променама (између два
мерења) показане су области терапијске контроле и кохерентности (показано и
класичним и непараметарским Wilcoxon непараметарским тестом). Промена у области
FF (физичко функционисање) била је гранично значајна у класичном т-тестом
(p=0.057), док непараметарски тест није показао статистичку значајност.
Табела 10. Значајне разлике у испитиваним варијаблама између групе 1 и 2
Варијабла

Разлика:
Група 2 – Група 1
_
X

Значајност ManWhithney-евог
теста
SD

Прва мерења

ИДЕНТИТЕТ
ТЕРАПИЈСКА
КОНТРОЛА

*
15.080

44.692

¥

ТЕРАПИЈСКА
КОНТРОЛА

7.119

20.170

**

КОХЕРЕНТНОСТ

8.7690

15.2819

*

Промене

* p<0.05; ** p<0.01; ¥ гранична значајност (p>0.05 , али , p<0.07)
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КОРЕЛАЦИЈЕ

За утврђивање корелација коришћен је Спирманов тест корелације.
1. Евидентирана је статистички значајна корелација у негативном смеру између
анксиозности и емотивног стања мерено SF-36 тестом код пацијената прве групе
(p=0.06; r= -0.713).
2. Евидентирана је негативна корелација између анксиозности и цикличности
симптома код пацијената прве групе (p=0.09; r=0 .690).
3. Постоји значајна корелација у негативном смеру између анксиозности и
физичког функционисања, као и физичке лимитације код пацијената прве групе
(p=0.023;r= -0.623; p=0.17; r= -0.646).
4. Постоји негативна корелација између анксиозности и социјалног
функционисања код пацијената прве групе (p=0.022; r= -0.626).
5. Евидентирана је корелација у негативном смеру промене емотивног стања, као
и емотивног стања после рехабилитације мерено SF-36 тестом и депресије код
пацијената прве групе (p=0.032;r= -0.594; p=0.01; r= -0.682).
6. Евидентирана је значајна корелација између цикличности симптома и депресије
код пацијената прве групе (p=0.031; r=0 .523).
7. Постоји корелација у негативном смеру између кохерентности са обољењем и
депресије код пацијената друге групе (p=0.35; r= -0514).
8. Постоји негативна корелација анксиозности и емотивне лимитације код
пацијената друге групе (p=0.038; r= -0.507).
9. Евидентирана је негативна корелација енергичности и депресије код пацијената
друге групе (p=0.039;r= -0.504).
10. Евидентирана је негативна корелација цикличности симптома и депресије код
пацијената друге групе (p=0.016; r= -0.589)
11. Постоји негативна корелација између кохерентности обољења и депресије код
пацијената друге групе (p=0.012; r= -0.608)
12. Постоји корелација између емотивног стања мерено SF-36 тестом и депресије
код пацијената друге групе (p=0.022; r=0.567).
13. Постоји корелација између социјалног и физичког функционисања после
рехабилитације код пацијената у првој групи (p=0.014; r=0.468).
14. Евидентирана је корелација између социјалног функционисања и физичке и
емотивне лимитације код пацијената у првој групи (p=0.002; r=0.569; p=0.004;
r=0.542).
15. Евидентирана је изразита корелација између социјалног функционисања и
емотивног стања код пацијената прве групе (p=0.0001; r=0.638).
16. Постоји корелација између социјалног функционисања и општег стања код
пацијената прве групе (p=0.024; r=0.433).
17. Постоји корелација између промене социјалног функционисања и промене
ејекционе фракције код пацијената обеју група (p=0.005; r=0.523; p=0.023;
r=0.582).
18. Постоји повезаност између промене социјалног и физичког функционисања код
пацијената друге групе (p=0.024; r=0.489).
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19. Евидентирана је корелација између социјалног функционисања и физичке и
емотивне лимитације код пацијената друге групе (p=0.01; r=0.679; p=0.013;
r=0.533).
20. Евидентирана је корелација између социјалног функционисања и емотивног
стања и емотивног односа према обољењу код пацијената друге групе (p=0.01;
r=0.561; p=0.0005; r=0.604).
21. Постоји корелација социјалног функционисања и интезитета и фреквентности
бола код пацијената друге групе (p=0.035; r=0.463)
22. Постоји значајна корелација између општег стања и физичке и емотивне
лимитације код пацијената прве групе (p=0.004; r=0.532; p=0.008; r=0.502)
23. Евидентирана је корелација између општег стања и интезитета и фреквентности
бола код пацијената у обе групе (p=0.027; r=0.426; p=0.027; r=0.482).
24. Постоји значајна корелација између општег и емотивног стања код пацијената
прве групе (p=0.015; r=0.465)
25. Евидентирана је значајна повезаност општег стања и енергичности пацијената
прве групе (p=0.0001; r=0.674).
26. Постоји повезаност општег и емотивног стања после рехабилитационог периода
код пацијената друге групе (p=0.013; r=0.532

Табела бр11. Корелације анксиозности са праћеним параметрима у групи лечених
примарном перкутаном коронарном интервенцијом
ПРВА
ГРУПА
АНКСИОЗ
НОСТ

ЕМОТИ
ВНО
СТАЊЕ
(SF-36)
p=0.06
r=-.713

ЦИКЛИЧН ФИЗИЧКА
ОСТ
ФУНКЦИОНА
(IPQ)
ЛНОСТ
(SF-36)
p=0.09
p=0.023
r=.690
r=-.623

ФИЗИЧКА
ЛИМИТА
ЦИЈА
(SF-36)
p=0.017
r=-.646

СОЦИЈАЛНА
ФУНКЦИОНА
ЛНОСТ
(SF-36)
p=0.022
r=-.626

Табела бр.12 Корелације социјалног функционисања са праћеним параметрима у
групи лечених примарном перкутаном коронарном интервенцијом
ПРВА ГРУПА

ФИЗИЧКО
ФУНКЦИОН
ИСАЊЕ
(SF-36)

ЕМОТИВ
НА
ЛИМИТА
ЦИЈА
(SF-36)

ФИЗИЧК
А
ЛИМИТА
ЦИЈА
(SF-36)

ЕМОТИ
ВНО
СТАЊЕ
(SF-36)

СОЦИЈАЛНО
ФУНКЦИОН
ИСАЊЕ

p=0.014
r=.468

p=0.007
r=.569

p=0.004
r=.542

p=0.000
1
r=.638
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ОПШ
ТЕ
СТА
ЊЕ
(SF36)
p=0.0
24
r=.43
3

ЕЈЕКЦИ
ОНА
ФРАКЦ
ИЈА
(SF-36)
p=0.005
r=.523

Табела бр.13. Колерације депресије са праћеним параметрима у групи лечених
тромболитичком терапијом
ДРУГА
ГРУПА
ДЕПРЕСИЈА

КОХЕРЕНТНОСТ ЕНЕРГИЧНОСТ ЦИКЛИЧНОСТ ЕМОТИВНО
(IPQ)
(SF-36)
(IPQ)
СТАЊЕ
(SF-36)
p=0.35
p=0.039
p=0.016
p=0.022
r=-.514
r=-.504
r=-.589
r=.567

Табела бр.14. Корелације социјалног функционисања са праћеним параметрима у
групи лечених тромболитичком терапијом
ДРУГА
ГРУПА

ФИЗИЧКА
ФУНКЦИОН
АЛНОСТ
(SF-36)

ЕМОТИВ
НА
ЛИМИТА
ЦИЈА
(SF-36)
p=0.013
r=.533

p=0.024
СОЦИЈАЛН
r=.489
О
ФУНКЦИОН
ИСАЊЕ
p<0,05 статистичка значајност
r-Spearman-ов коефицијент корелације
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ФИЗИЧК
А
ЛИМИТА
ЦИЈА
(SF-36)
p=0.01
r=.679

ЕМОТИ
ВНО
СТАЊЕ
(SF-36)

ЕМОТИ
ВНИ
ОДНОС
(IPQ)

ЕЈЕКЦИ
ОНА
ФРАКЦ
ИЈА

p=0.01
r=.561

p=0.000
5
r=.604

p=0.023
r=.582

5. ДИСКУСИЈА

Болесници са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом захтевају ургентну
реперфузиону терапију, било применом тромболитичких лекова, било применом
примарне перкутане коронарне интервенције. Годинама уназад научна јавност
покушава да дође до јасног и конзистентног одговора на питање: који облик
реперфузионе терапије је оптималнији.
Још пре више од једне деценије објављене су студије које су давале предност
примарној перкутаној коронарној интервенцији, па је све до данас прихваћено
мишљење да је ова терапијска процедура најбољи избор код акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом унутар дванаест сати од почетка симптома(102). Прве
компаративне студије показале су значајну редукцију морталитета, редукцију
нефаталног реинфаркта, као и постинфарктног исхемијског можданог удара(103, 104).
Недостатак ових истраживања је био у томе што су она пратила употребу инфериорних
тромболитика, а када су се појавиле нове генерације ове врсте лека, редукција
морталитета пацијената са инфарктом миокарда са СТ елевацијом је опала за половину.
Несумњива предност примарне перкутане коронарне интервенције je да се током ове
терапијске процедуре може проверити да ли је жељена реперфузија постигнута или не,
као и који је крвни суд оштећен и оклудиран. Такође, ова интервенција омогућује нам
да проверимо стање и осталих коронарних артерија, као и да у случају јасних
индикација евентуално одустанемо од интервенције. Са друге стране, тромболитичка
терапија захтева искључивање бројних апсолутних и релативних контраиндикација и са
собом носи могућност фаталних компликација. Примена троболитичке терапије је fait
accompli и није могуће прекинути, нити контролисати њено дејство када је
тромбилитик апликован.
Недостаци примарне перкутане коронарне интервенције су цена коштања, скупа и
компликована

организација

здравственог

система

која

подразумева

двадесетчетворочасовно доступну ангио-салу са дежурним, високо обученим особљем
и искусним интервентним кардиологом са више од седамдесет и пет интервенција
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годишње. Међутим, накнадне компаративне анализе користи и недостатака ове врсте
терапије су показале да се трошкови улагања у организацију доступности и примене
примарне перкутане коронарне интервенције надокнаде за пар година.(105)
Скорашње студије потврђују предност примарне перкутане коронарне интервенције
над

тромболитичком

терапијом

када

је

у

питању

редукција

краткорочног

интрахоспиталног морталитета, редукција реинфаркта, нарочито код високоризичних и
старијих пацијената.(106)
Супериорност овог облика реперфузионе терапије зависи од времена примене у односу
на настанак инфаркта. Препоручено време за постављање дијагнозе акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом је десет минута, а разлика између два времена, door-to-door
и door-to-needle не би требало да буде већа од сто двадесет минута.(107, 108)
Иако су многа поређења ефикасности ове две терапијске процедуре дала предност
коронарној интервенцији, она није мандаторна терапија јер често није могућа, како из
објективних, тако и из субјективних разлога. Избор реперфузионе терапије мора бити
заснован на релевантним параметрима и индивидуалним карактеристикама сваког
пацијента појединачно, па обе терапије треба прихватити као допуњујуће и
комплементарне, а не као компетитивне.
Треба напоменути да за сада није урађена рандомизирана клиничка студија која
директно и свеобухватно пореди ефекте прехоспиталне тромболизе и примарне
перкутане

коронарне

интервенције,

посебно

везано

за

дугорочнији

период

рехабилитације и утицај примењене терапије на квалитет живота пацијента. Наше
истраживање управо има за задатак да буде део мозаика неопходних анализа која за
циљ има решавање ове вишедеценијске дилеме. Управо зато акценат стављамо на
квалитет живота пацијената који су после реперфузионе терапије праћени у периоду од
најмање шест месеци.
Када дискутујемо о добијеним резултатима њих можемо анализирати на два начина, у
зависности од претходно узете променљиве варијабле.
Прво, у фокус можемо ставити сваку групу засебно и упоређивати резултате добијене
кроз различите фазе мерења, односно да ли постоји значајна статистичка разлика у
вредностима тестирања пацијената током хоспитализације и после шестомесечне
71

рехабилитације. Друго, можемо извршити упоредну анализу, то јест, да у обе фазе
упоредимо резултате добијене у једној, односно у другој групи пацијената.
Фактор који би овде био одговоран за евентуалну значајну статистичку разлику између
добијених резултата јесте фактор по којем су групе и класификоване, а то је врста
репрефузиона терапије.

Физичка способност
Резултати групе која је после акутног инфаркта са СТ елевацијом лечена
тромболитичком терапијом указују на статистички значајно побољшање физичке
способности у току шестомесечне рехабилитације. Ова субјективна процена физичког
стања подразумева оцену степена утицаја обољења на количину времена које је било
потребно да би се извршиле свакодневне активности.
У овој групи, за разлику од пацијената који су подвргнути примарној перкутаној
коронарној интервенцији, постоји значајна разлика у постизању задатих циљева,
повећање времена које се проводи у уобичајеним активностима, као и лакше
савладавање тешкоћа у току физичких активности. Myers и сарадници су раније
указали на важност добре физичке кондиције у спречавању и процени ризика за
настанак нових кардиоваскуларних догађаја.(109)
Доказано је да физичка активност има директан утицај на кардиоваскуларни систем.
При физичкој активности долази до повећања ударног и минутног волумена. Резултати
нашег истраживања детектују позитивну колерацију између раста ејекционе фракције и
смањења лимитације физичке активности после извршене примарне перкутане
коронарне интервенције. Реваскуларизација постигнута овом интервенцијом доводи до
боље вијабилности миокарда, смањује некротичну зону и обезбеђује бољи опоравак
контрактилности.(110)
После шест месеци забележен је позитиван раст ејекционе фракције, као маркера јачине
срчаног рада, а тај раст директно утиче на повећање функционалног капацитета и на
смањени утицај примарног обољења на свакодневне активности. Овај бенефит
примарне коронарне интервенције има дугорочне последице, јер физичка активност,
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поред поменутих хемодинамских, доводи и до неурохуморалних, метаболичких и
психолошких промена.
Неурохуморалне промене огледају се у повећању парасимпатичког и консекветног
смањења симпатичког дејства аутономног нервног система.
Метаболичке промене доводе до повећања HDL фракције, интензивнијег ослобађања
простациклина PGI2, као о ендотелијум-хиперполаризационог фактора (EDHF), до
нормализације

хемостазе,

поправљања

инсулинске

резистенције,

смањења

адхезивности тромбоцита о повећање тромболитичке активности уз додатну активацију
азот-моноксид-синтетазе.(111, 112)
Физичка активност утиче и на психичко стање пацијента тако што повећава психичку
стабилност, смањује депресију и активира физичке и психичке адаптационе механизме
на преживљени стрес.
Може се рећи да спречавање значајних ограничења у свакодневним активностима има
значајну корист коју пружа тромболитичка терапија, јер је физичка активност
прихваћена као важан облик рехабилитације код кардиоваскуларних обољења.
Неактивност је један од чинилаца развитка атеросклерозе.
Прогноза код физички активнијих пацијената је боља јер су ефективи физичке
активности забележени у свим степенима превенције коронарне болести срца, поред
тога што је значајан фактор у очувању физичког и менталног здравља.
Бол
Индикативна

је

подударност

стагнације

редукције

лимитираности

физичких

активности у групи која је примила тромболитичку терапију после СТ елевираног
инфаркта миокарда у којој, у току рехабилитационог периода, значајно расте
учесталост и интезитет телесног бола.
Бол је непријатни телесни и ментални осећај који је еволуционо изграђени механизам
упозорења на патолошке промене у организму. Он је резултат комплексних
биохемијских реакција које се могу поделити у четири фазе: трансдукција, трансмисија,
модулација и перцепција. Треба напоменути да различити људи различито подносе бол
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и да интезитет бола различито степенују. Ми смо испитаницима понудили скалу која
бол степенује од веома јаког, до његовог потпуног одсуства. Бол није само физиолошка
појава, већ директно утиче на комплетну личност и нарушава квалитет живота
пацијента. Бол доводи до отежаног обављања уобичајених активности, погоршава
пацијентову перцепцију болести и компромитује његову социјалну компоненту.
Иако наши резултати не указују на значајну разлику у манифестацији бола када се
упореде обе групе са реперфузионом терапијом после инфаркта са СТ елевацијом, они
потврђују студију Tomis Holland и сарадници која доказује да коронарна интервенција
доводи

до

смањења

ангинозних

болова

у

рехабилитационом

краткорочном

периоду.(113)
Бол је симптом са којим пацијенти највише повезују своје обољење регостровано IPQ
упитником. Он може бити последица непотпуне или неефикасне реперфузије и може
бити мерило њене ефикасности код тромболитичке терапије. Овај њен недостатак даје
значајну предност инвазивном облику реперфузионе терапије. Резултати показују да је
бол значајно повезан са анксиозним поремећајем код пацијената који су примили
тромболитичку терапију.

Депресија и анксиозност
Истраживања показују повезаност депресивног и анксиозног поремећаја са већом
смртношћу кардиоваскуларних болести. Депресија се често јавља после акутног
инфаркта миокарда и сматра се главним чиниоцем који доводи до снижења квалитета
живота.
Једногодишња преваленца депресивног поремећаја у општој адултној популацији
између 6,3% и 11,3%. Преваленца депресије после акутног инфаркта миокарда варира
између 10% и 23% и сматра се да је узрокована лошом социјалном подршком, ниским
нивоом едукације пацијента и лошим адаптивним механизмима на преживљени стрес.
Тешка депресија се јавља код сваког петог пацијента хоспитализованог због акутног
инфаркта миокарда. Ова пропорција је конзистента кроз осам великих студија које су
пратиле ментално стање пацијента после инфаркта миокарда. Green и сарадници су
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дошли до резултата према којима је депресија после акутног инфаркта у позитивној
корелацији са појавом нових коронарних догађаја.(114, 115)
Bush и сарадници, као и Guck и сарадници указују на повезаност постинфарктне
депресије и морталитета, односно долазе до закључка да депресија повећава ризик од
смрти код кардиоваскуларних пацијената.(116, 117)
Strik и сарадници повезују депресију у рехабилитационом периоду са новим
кардиолошким догађајима.(118-120)
Како је депресија учестали пратилац пацијента у опоравку од акутног инфаркта
миокарда, она консеквентно утиче на квалитет живота и на ментално стање пацијента.
Последице акутног инфаркта миокарда не утичу само на његово физички, већ и на
психички статус пацијента, па у зависности од квалитета или промене тог статуса
можемо мерити и ефикасност апликоване терапије.
Модерна медицина одустала је од традиоционалне поделе на „medicina corporis et
medicina mentis“ и не одваја душу од тела, па самим тим у погледу квалитета живота
који је повезан са здрављем човек чини једну психо-физичку целину. На који начин
депресивни поремећај утиче на појаву нових коронарних догађаја показале су горе
поменуте студије, а Gregory Miller и сарадници су доказали

повећање стварања

проинфламанторних маркера код депресивних пацијената и то интерлеукина 6,
Ц-реактивног протеина и интрацелуларног адхезивног молекула.(121)
Доказано је, такође, да депресија интензивира активност тромбоцита(122) преко бетатромбоглобулина и тромбоцитног фактора 4, као и повезаност депресије и
варијабилности срчаног ритма, што несумњиво ово ментално обољење сврстава у један
од фактора ризика за кардиоваскуларна обољења.(123, 124)
Анксиозност је осећај унутрашње узнемирености, уплашености и страха уз изразиту
психомоторну напетост. Анксиозна особа антиципира негативне, често и трагичне
догађаје у блиској будућности и у таквом стању долази до лакше активације
аутономног нервног система. Анксиозност је последица акумулираног стреса који се
често не може контролисати после догађаја опасног по живот, какав је акутни инфаркт
миокарда.
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Анксиозни поремећај због своје велике учесталости и негативног утицаја на квалитет
живота представља значајан социјални и медицински проблем. Он утиче на радно и
социјално функционисање, као и на опште стање пацијента. Тај утицај се може
манифестовати на различите начине: кроз нападе панике, фобије, генерализовану
анксиозност, социјалну анксиозност, психосоматске тегобе...
Доказан је висок ниво анксиозног напада који пацијенти доживе током хоспитализације
после акутног инфаркта миокарда. Многи од њих као механизам одбране користе
негацију самог догађаја. Ово доводи до ризика да се болест не схвати озбиљно, да се не
мења дотадашњи начин живота и директно смањује терапијску адхерентност.
Анксиозност може да спречи или смањи учинковитост опоравка, па је често потребна
психолошка интервенција као додатак кардиолошкој терапији.
Анксиозност после акутног инфаркта миокарда је мање проучавана од других
психичких поремећаја, на пример депресије, али доступни резултати показују да се она
јавља и до 39% пацијената.(125, 126) Анксиозни пацијенти два пута чешће доживе нови
кардиолошки догађај. Негативне емоције које узрокују анксиозност имају два начина
утицаја. Прва врста утицаја су они који узрокују неповољне и ризичне животне навике
као што су лоша и нередовна исхрана, поремећај спавања, физичка неактивност. Друга
врста утицаја су они који изазивају физиолошке процесе у виду повећаног лучења
катехоламина и кортикостероида који неповољно утичу на кардиоваскуларни систем.
Катехоламини повећавају агрегацију и атхезивност тромбоцита што је доказано још пре
пар деценија, а анксиозност доводи до повећаног лучења епинефрина, нарочито у
првим данима после акутног инфаркта миокарда.(127, 128)
Резултати нашег истраживања показују већи степен анксиозности и депресивности код
пацијената који су лечени примарном перкутаном коронарном интервенцијом после
акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом, код којих резултати ХАД скале
конвергирају ка граничној вредности абнормалног анксиозног (граница 11 бодова) и
гранично депресивног поремећаја (граница 8 бодова). Резултати ХАД скале који мере
анксиозност код пацијената који су лечени тромболитичком терапијом конвергирају ка
граничним вредностима (граница 8 бодова), док је измерена депресивност значајно
испод граничне вредности (граница 8 бодова). Не постоји значајна разлика у
анксиозности и депресивности између поменутих група.
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Резултати нашег истраживања показују негативну корелацију степена анксиозности и
депресивности са емотивним стањем пацијента који су подвргнути примарној
перкутаној коронарној интервенцији. Њихов осећај нервозе и нерасположења у
негативној корелацији је са анксиозношћу и депресивношћу које су измерене после
шестомесечног периода рехабилитације. Цикличност симптома ове болести такође
утиче на појаву анксиозности, што је још један показатељ важности добре личне и
терапијске контроле овог обољења.
Када је реч о интеракцији анксиозности са субјективним осећајем физичког стања
после рехабилитације, што подразумева функционисање и степен лимитације у
обављању свакодневних активности, код групе која је подвргнута коронарној
интервенцији, она се заснива на негативној корелацији. Анксиозни поремећај директно
утиче и на степен социјалне интеграције пацијената ове групе.
Депресивни поремећај код пацијената који су лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом
негативно корелира са емотивним променама и са емотивним стањем пацијента после
шестомесечног рехабилитационог периода.
Код групе која је примила тромболитик после акутног инфаркта миокарда са СТ
елевацијом,

постоји

значајна

корелација

између

цикличности

симптома

у

постинфарктном периоду, као и кохерентности пацијента са обољењем и депресивног и
анксиозног поремећаја. Ово показује да добра рационализација свих последица болести
и спознаја свих опасности која она са собом носи у рехабилитационом периоду
значајно утиче на психичко стање пацијента и повезано је са степеном развоја
депресије и анксиозности.
Анксиозност у групи која је примила тромболитичку терапију корелира у негативном
смеру са емотивном лимитацијом због које пацијент проводи мање времена у послу или
свакодневним активностима. Због негативних емоција које су прозроковане примарним
обољењем, пацијенти оцењују да су постизали мање него раније током својих
уобичајених радњи, а такође су те емоције утицале на значајно смањење фокусираности
и концетрације током обављања редовних активности. Резултати показују да емотивно
стање пацијента, као део квалитета живота јесте компромитовано инфарктом миокарда
и повезано је са постинфарктним анксиозним поремећајем.
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Анксиозност је директно повезана са осећајем умора и истрошености које пацијент ове
групе значајно осећа шест месеци после преживљеног инфаркта миокарда са СТ
елевацијом. Пацијент је свестан мањка енергије и смањеног осећаја животне
испуњености што је узроковано сазнањем да му је живот угрожен овим обољењем.
Такво стање узрокује и анскиозност која временом кроз различите механизме
адаптације повећава везу са овим субјективним осећајем недовољне енергичности.
Наши резултати показују да постоји значајна повезаност субјективног осећаја
енергичности и анксиозног поремећаја после шестомесечног рехабилитационог
периода код пацијената који су лечени тромболитиком после акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом.
Адхерентност
Адхерентност терапији Светска здравствена организација дефинише као ниво до којег
се пацијент придржава договорене шеме лечења. Адхеренција је термин који описује
посвећеност узимању терапије по раније прихваћеним и прописаним правилима.
Терапијска ефикасност битно зависи од труда пацијента да развије рутину која му
помаже да испуни своју дневну терапијску обавезу.(129)
Непридржавање терапијског режима доводи до рецидива, брже прогресије, чешће
хоспитализације и леталног свршетка болести. Пацијентова истрајност, а и сама
свесност да терапија зависи од његове активне партиципације, разумевања и
прихватања терапије утичу на њену ефиксаност. Најчешћи узроци који смањују
адхеренцију су: заборављање, погрешно тумачење добијених упутстава, нежељена
дејства лека који се доживљавају као неподношљиви, компликовани режим дозирања,
хигијенско-дијететски

режим који исувише мења дотадашњи начин живота,

психолошко неприхватање болести, неповерења у ефикасност лека, страх од
зависности, финансијско оптерећење. Посебни узроци, на које ће бити скренута пажња
приликом анализе добијених резултата, су безвољан став према сопственом здрављу и
терапији, као и погрешно уверење да је обољење збринуто или, напротив, да ће лечење
дуго трајати и бити неуспешно.(130)
Примери глобално доминантних обољења показују варијабилност комплијансе према
тим обољењима од стране пацијента. Од есенцијалне хипертензије и поред велике
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доступности ефикасних антихипертензива правилно се лечи тек 25% регистрованих
пацијената са повишеним крвним притиском.(131) Хронична опструктивна болест је
типично обољење чија терапија суштински зависи од дисциплине пацијента, али
резултати показују да позитивна комплијанса (адхеренција) износи тек 28%(132).
Контрола гликемије је основ лечења дијебетеса и спречавање компликација, али
масовне фармоекономске студије показују

да тек 28%

пацијената постиже

задовољавајућу контролу.(133)
Свест о значају сарадње пацијента за успешност терапијске процедуре почела је да се
развија још почетком седамдесетих година двадесетог века.
Комплијанса, која означава степен пацијентове сагласности са терапијским планом,
високо је индивидуална.(134, 135) Кофактор у овом сложеном процесу је и однос са
медицинским радницима са којима пацијент долази у контакт. Посебно је утицајан
образац понашања који се назива „комплијанса белог мантила“.
Однос доктора и пацијента је асиметричан. Прихваћен је такозвани патерналистички
однос који је само део сложеног међуљудског односа уз неопходност правне и етичке
једнакости. Друге врсте односа су партнерски и уговорни. Свако од њих има и
предности и мане, али су оба само допуна традиционалном, хипократском моделу
приступа пацијенту. Предности су заједничко одлучивање и приснији контакт лекара и
оболелог, а мане су смањење ауторитета и одрицање од одређених компетенција које
суверено припадају лекару.(136, 137)
Аутономија пацијента је предуслов за ефикасно лечење и она се огледа у пацијентовом
прихватању болести која је базирана на доброј информираности о узроку, евентуалним
последицама и реалној прогнози обољења. За ефикасну терапију, која прати ефикасну
интеракцију лекара и пацијента, неопходна је првенствено обострана искреност.
Оптимизам је саставни и нужни део рехабилитације. Иако се сматра да је човек
биолошки предиспониран за оптимизам или песимизам, квалитет емоција у
посттрауматском периоду зависи од претходних искустава, као и од самог психолошког
карактера појединца.
Фактори који утичу на перцепцију реалности деле се у три групе:
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а) стабилно-нестабилно стање болести: односи се на временску димензију болести, то
јест, да ли ће се тренутно стање променити или је оно перманентно
б) глобално-локално: указује на то да ли је стање у којем се пацијент налази само
периодично, односно да ли је део његовог живота или се проблем уопштава
в) унутрашње-спољашње: лоцира узрок који може бити у самом пацијенту и у његовом
начину живота или је узрок део околине, односно спољашњег света
Оптимизам можемо сматрати и као адаптивни механизам за превладавање стреса и за
један од начина одбране од неизвесности коју пацијент осећа после суочавања са
озбиљним обољењем какав је акутни инфаркт миокарда. Један од значајних делова IPQ
упитника, који је мериторни метод за одређивање пацијентове адхеренције терапији,
као и спознаје болести, јесте пацијентова субјективна процена о трајању његовог
обољења.
Резултати нашег истраживања показују да не постоји статистички значајна разлика у
временској оцени болести између обе групе пацијената са обе врсте реперфузионе
терапије после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом. Ипак, у групи пацијената
која је подвргнута коронарној интервенцији бележи се раст оптимизма када је реч о
трајању њихове болести. У току шестомесечног рехабилитационог периода процене да
је болест привременог карактера и да ће кратко трајати добијају већу пацијентову
сагласност.
Могући узрок овог пораста позитивног односа према трајању болести јесте низак ниво
оптимизма после оперативног захвата који негативно утиче на психичко стање
пацијента који операцију везује за озбиљне, неретко неизлечиве болести. Пошто после
рехабилитационог периода долази до побољшања општег стања, као и до, што је можда
и најзначајније, бољег физичког функционисања оцењено SF-36 тестом, консеквентно
се мења и процена о трајању саме болести. Наши резултати показују да, како се опште
стање побољшава и како се учесталост симптома болести, на пример бол, смањује, а
физичких ограничења у обављању свакодневних активности је све мање, тако расте и
оптимизам у прогнозирању тока примарног обољења.
Као што је раније речено један од главних узрока слабије терапијске комплијансе јесте
неповерење у ефикасност лека или терапијске интервенције. Резултати нашег
истраживања показују статистички значајну разлику када је реч о степену поверења у
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терапију код пацијената обе групе. Постоји значајно умањење веровања да се
прописаном терапијом може контролисати обољење у наступајућем периоду код
пацијената који су били подвргнути примарној перкутаној коронарној интервенцији.
Контрадикторно је да ова група верује у краткорочни карактер свога обољења, али да за
такво уверење није заслужна терапија која им је прописана.
Са друге стране поверење пацијената из групе која је примила тромболитичку терапију
после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом, статистички сигнификантно расте
током шестомесечног рехабилитационог периода. Такође, резултати наше студије
показују да расте уверење да ће терапија коју узимају бити ефикасна, да ће она
спречити негативне последице акутног инфаркта миокарда и да ће успешно
контролисати ово обољење у наредном периоду.
Резултати показују статистички значајну разлику у терапијској контроли код пацијента
прве у односу на другу групу. Смањење веровања у успешност терапије код групе која
је лечена примарном перкутаном коронарном интервенцијом и повећање поверења у
терапију код пацијената који су лечени тромболитичком терапијом показује значајну
разлику у овом сегменту терапијске комплијансе после шестомесечног периода.
Овај податак треба да упозори на то да пацијенти после примерне перкутане коронарне
интервенције губе адхерентност са преписаном терапијом која је адјувантна
реперфузионој терапији у рехабилитационом периоду. Неопходно је убедити пацијента
да самодисциплином и самоконтролом може развити потребно поверење у преписани
терапијски режим и разбити му заблуду да сам чин коронарне интервенције, ма колико
она лаику изгледала компликовано и озбиљно, не представља завршетак лечења. Она
означава почетак новог периода у његовом животу у којем треба сам, уз помоћ
преписане терапије и уз помоћ дисциплинованог придржавања исте, да смањи факторе
ризика, промени дотадашње штетне навике и искористи све потенцијале околине у
којој живи да себи побољша квалитет живота.
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Социјално функционисање
Социјално функционисање је последица ефикасне социјалне интеграције пацијента и
оно у својој основи има концептуални оквир. Функционална рехабилитација
подразумева потпуно укључивање у друштвено-економски и културни живот
заједнице, односно способност да пацијент постане ефикасни део породичне, радне и
друштвене средине.
Психосоматски поремећаји утичу негативно на социјалну интеграцију пацијента и на
његову интеракцију са околином. Терапијске интервенције не подразумевају само
отклањање симптома или етиопатолошког фактора обољења, већ и омогућавање
пацијенту да што оптималније живи са својим обољењем. Присуство било каквог
физичког недостатка може значајно да утиче на њен социјални интегритет. Социјални
живот заправо одсликава свакодневно функционисање пацијента у различитим
доменима живота и њега чине субдомени социјалне интеракције, подршке околине,
учешће у друштвеним и индивидуалним активностима.
Квалитет и релевантност рехабилитације зависи и од утицаја уже и шире друштвене
заједнице(138, 139). Социјална интеграција је процес овладавања и преузимање улога у
социјалним активностима и она подразумева потпуно укључивање у живот заједнице
чији саставни део пацијент треба да постане. Наравно, социјално функционисање је
предиктор квалитета живота.
Пацијенти после акутног инфаркта миокарда често су у дилеми да ли ће се, када, и у
којој мери вратити својим свакодневним обавезама. Страх од новог инфаркта миокарда
је главни узрок ове дилеме. Породична подршка је веома битан фактор који утиче на
опоравак пацијента, а студије показују да се они пацијенти који имају јаку подршку
породице брже опораве(140). Шира друштвена подршка је јако важна у враћању
пацијента његовој свакодневници пре обољења. Ако је присутан изостанак адекватне
подршке неопходне су психосоцијалне интервенције које подразумевају едукацију и
саветовање.
Резултати нашег истраживања показују да нема статистички значајне разлике у
промени социјалног функционисања када се упоређују пацијенти обе групе. То указује
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да врста реперфузионе терапије примењене после акутног инфаркта миокарда са СТ
елевацијом не утиче на социјалну рехабилитацију пацијента после шестомесечног
периода.
На срећу, и тромбoлитичка терапија и примарна перкутана коронарна интервенција
доводе до статистички значајног побољшања социјалног функционисања пацијента.
Резултати показују да долази до пораста социјалне интеграције пацијента и једне и
друге групе што је још један део ефикасности правовремене репрефузионе терапије у
збрињавању инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
Када је реч о порасту социјалног функционисања код пацијента који су лечени
тромболитичком терапијом после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом
резултати показују да је та позитивна промена у корелацији са порастом ејекционе
фракције, као и побољшањем субјективне процене физичког стања, односно
побољшања физичког функционисања и смањења физичке лимитације у обављању
свакодневних активности.
Како то објашњавамо?
Побољшано физичко стање повезано је са бољом социјалном интеграцијом, а резултати
показују значајну повезаност ове интеграције са побољшањем емоционалног стања
пацијента, такође и са смањеном емоционалном лимитацијом у обављању уобичајених
активности, као и повезаност са емотивним односом према обољењу, као што је
смањење страха, неизвесности, бриге и нервозе. Бол значајно утиче на социјално
функционисање и доказана је значајна корелација измеђе ова два сегмента оцене
квалитета

живота.

Свеукупно,

побољшање

социјалног

функционисања

прати

побољшање физичког и емотивног стања после шестомесечног рехабилитационог
периода.
Резултати у групи у којој су пацијенти који су лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом показују на значајну повезаност социјалног функционисања
после шестомесечног рехабилитационог периода са субјективном оценом физичког
стања у виду побољшања физичке функционалности и смањења, како физичке тако и
емоционалне лимитираности у свакодневним активностима. Додатак томе иде и
резултат који показује да је социјално функционисање директно повезано и са
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побољшањем емотивног стања пацијента. Ово свеобухватно, како физичко, тако и
емотивно побољшање, утиче на већу социјалну функционалност која опет доводи до
значајног пораста квалитета живота пацијента после шестомесечног рехабилитационог
периода који је уследио након инфаркта миокарда са СТ елевацијом. Најзад, резултати
потврђују значајну повезаност социјалног функционисања и субјективне оцене општег
стања после шестомосечног периода.
Када је реч о болу као основном симптому који се јавља у току опоравка од инфаркта
миокарда са СТ елевацијом, у групи која је лечена тромболитичком терапијом
социјално функционисање значајно је повезано са фреквенцом и интезитетом бола, али
и са емотивном лимитацијом у обављању уобичајених дневних активности.
Социјално функционисање зависи и од субјективног осећаја енергичности пацијента
током рехабилитације. Када је реч о групи која је лечена тромболитичком терапијом
степен социјалног функционисања значајно је, пре свега, повезан са физичким
побољшњем

стања

и

његовим

субјективним

осећајем

енергичности

у

рехабилитационом периоду. Важно је истаћи да социјална интеграција код ових
пацијената пре свега зависи од степена физичког опоравка.
Физичка и емотивна ограничења која се јављају као последице акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом у виду физичког или емотивног ограничења, значајно су
смањиле утицај на обављање уобичајених друштвених активности пацијената обе групе
са породицом, пријатељима или суседима. Ово значајно доприноси повећању квалитета
живота пацијента, јер је забележена задовољавајућа социјална реинтеграција
пацијената без обзира на примењену реперфузиону терапију.

Кохерентност
Важан део рехабилитације јесте пацијентово суочавање са сопственим обољењем.
Раније је речено да добра информисаност пацијента о узроку, терапији и последицама
болести повећава терапијску адхерентност пацијента и побољшава прогнозу и
ефикасност терапијског режима.
Симптоми акутног инфаркта миокарда, као и они који се јављају у постинфарктном
периоду, често нису конзистентни и неретко се јављају нагло, са различитим
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интезитетом и трајањем. Ово делује збуњујуће на пацијента и може утицати на његово
самопоуздање и поверење у преписану терапију. Симптоми примарног обољења могу
бити загонетни за пацијента, а неразумевање сопствене болести слаби пацијентову
вољу да се избори за своје здравље, што директно утиче на квалитет његовог живота и
успешност рехабилитације.
Резултати нашег истраживања показују да постоји значајан раст кохерентности
пацијента и обољења у групи која је лечена тромболизом после акутног инфаркта
миокарда са СТ елевацијом. Ови пацијенти, за разлику од оних који су подвргнути
примарној перкутаној коронарној интервенцији, временом значајно упознају своју
болест, њене симптоме, промене и различите видове њених манифестација. Она за њих
није непознаница, већ рационализацијом последица које инфаркт миокарда оставља
они повећавају способност личне контроле болести, која се пре свега састоји у спознаји
њене

цикличности.

Резултати,

наиме,

показују

значајну

корелацију

пораста

кохерентности пацијента и болести са оценом њеног цикличног карактера, мерено IPQ
упитником код пацијената који су примили тромболитичку терапију после акутног
инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
Правилна антиципација погоршања болести, као и неприхватање да је болест
непредвидива, развитак способности да се контролишу циклуси манифестација болести
у рехабилитационом периоду, доводи до повећања квалитета живота, нарочито у
писхичком стању пацијента. Резултати показују значајну корелацију између промене
кохерентности у шестомесечном рехабилитационом периоду са степеном анксиозног и
депресивног поремећаја, мереног после тог временског интервала у групи која је
примила тромболитичку терапију после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
Ово упућује на важност добре информисаности пацијента када су у питању симптоми и
последице инфаркта миокарда. На повећање квалитета живота значајно утиче што боља
спознаја обољења, а то знање лековито утиче на понашање пацијента и савладавање
тешкоћа које су неизбежне у периоду после хоспитализације.
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Идентитет болести
Први део IPQ упитника бави се идентификацијом симптома акутног инфаркта
миокарда. То је субјективна оцена или манифестациони оквир како пацијент види
сопствену болест. Постоји велика варијабилност у идентификацији симптома која се
детектује од пацијента до пацијента. Истраживања су показала да пацијенти временом
креирају свој модел болести и да постоји изразита индивидуализација у когнитивној
анализи манифестација болести.
Резултати нашег истраживања показују да постоји значајна промена у идентитету
болести код пацијената који су лечени примарном перкутаном коронарном
интервенцијом после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом. Ова промена
дешава се у току шестомесечног рехабилитационог периода после којег се региструје
значајна промена идентификације симптома обољења између пацијената који су
подвргнути коронарној интервенцији од оних који су примили тромболитичку терапију
после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
Ова промена је, поред губитка поверења у преписану терапију, као и уверење да ће
болест трајати кратко, евидентан показатељ пада адхерентности или терапијске
комплијансе код пацијената који су лечени примарном перкутаном коронарном
интервенцијом, што може довести до смањења квалитета живота и умањити
учинковитост рехабилитације.
Бол је најчешћи идентификациони симптом акутног инфаркта миокарда у обе групе у
хоспиталном делу рехабилитације, као и после шестомосечног рехабилитационог
периода. У овом периоду резултати не показују значајну промену у идентификацији
овог симптома као главног обележја пацијентове болести, ако се посматрају групе
појединачно, али у збирном посматрању постоји промена у укупном узорку где долази
до значајног смањења идентификације бола као симптома акутног инфаркта миокарда
после шестомесечног рехабилитационог периода.
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Опште стање
Сви претходно наведени сегменти доводе до конклудентног става пацијента о свом
општем стању. Он је базиран на основу субјективне процене свог психичког и физичког
стања. Резултати показују да у обе групе пацијената долази до статистички значајног
побољшања општег стања после шестомесечног рехабилитационог периода које је
оцењено SF-36 тестом. Ипак, не постоји разлика у промени општег стања између група,
те овај сегмент побољшања квалитета живота пацијента не зависи од врсте
реперфузионе терапије која је примењена после акутног инфаркта миокарда са СТ
елевацијом.
У групи која је подвргнута перкутаној коронарној интервенцији оцена општег стања
после рехабилитације директно је повезана са побољшањем и физичког и емотивног
стања пацијента. Сама промена општег стања позитивно корелира пре свега са
смањењем физичке и емоционалне лимитираности и већој енергичности пацијента у
обављању уобичајених активности, али и са опоравком емотивног стања.
У групи која је лечена тромболитичком терапијом опште стање после шестомесечне
рехабилитације, такође, корелира са емотивним побољшањем стања пацијента.
Интезитет и фреквенција бола у шестомесечном рехабилитационом периоду значајно
корелира и утиче на побољшање општег стања код пацијената обе групе.
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6. ЗАКЉУЧЦИ

1. Врста примењене реперфузионе терапије не доводи до промене у фреквентности
и интезитету бола који се јавља у шестомесечном рехабилитационом периоду. У
групи која је примила тромболитичку терапију долази до значајног повећања
учесталости бола.

2. Постоји већи степен анксиозности и депресивног поремећаја код пацијената који
су лечени примарном перкутаном коронарном интервенцијом. Оба поремећаја
код ових пацијената су повезана са пацијентовим субјективном оценом физичког
и психичког стања, као и са степеном социјалне интеграције. Код пацијената
који су лечени тромболитичком терапијом депресивни и анксиозни поремећај
позитивно корелира са терапијском комплијансом током рехабилитације.

3. Постоји значајно већи степен адхерентности према терапији у погледу њене
ефикасне контроле обољења код пацијената који су лечени тромболитичком
терапијом у односу на пацијенте који су лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом. Код пацијената који су примили тромболитик
поверење у терапијску контролу обољења у току рехабилитације значајно расте,
док код пацијената који су подвргнути примарном перкутаном коронарном
интервенцијом то поверење значајно опада.

4. Постоји значајна промена у временској оцени обољења по завршетку
рехабилитационог периода код пацијената који су лечени примарном
перкутаном коронарном интервенцијом.
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5. Код пацијената обе групе после примењене реперфузионе терапије долази до
значајног

пораста

у социјалном

функционисању после

шестомесечног

рехабилитационог периода.То побољшање социјалног функционисања је у
позитивној корелацији са побољшањем физичког и емотивног стања пацијаната.

6. Бол значајно утиче на социјалну интеграцију пацијената који су лечени
тромболитичком терапијом после акутног инфаркта миокарда са СТ елевацијом.
7. Бол значајно утиче на субјективну оцену општег стања, односно на побољшање
општег стања и код пацијената који су лечени примарном перкутаном
коронарном интервенцијом и код пацијената који су лечени тромболитичком
терапијом после акутног инфаркта са СТ елевацијом.
8. Постоји значајан раст кохерентности пацијента и обољења током шестомесечног
рехабилитационог периода у групи која је лечена тромболитичком терапијом.
Овај раст значајно корелира са степеном анксиозног и депресивног поремећаја у
овој групи пацијената.
9. Врста реперфузионе терапије не утиче на разлику у оцени општег стања код
пацијената после шестомесечног рехабилитационог процеса. У обе групе
појединачно после тог процеса забележен је значајно побољшање оптег стања.
10. Побољшање општег стања код пацијената који су лечени примарном
перкутаном коронарном интервенцијом корелира са побољшањем физичког и
емотивног стања пацијента после шестомесечне рехабилитације. Код пацијената
који су лечени тромболитичком терапијом побољшање општег стања
првенствено

корелира

са

побољшањем
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емотивног

стања.
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Прилог

IPQ UPITNIK

I DEO
Da li su sledeći simptomi povezani sa Vašim oboljenjem:
Bol

DA

NE

Suvo grlo

DA

NE

Mučnina

DA

NE

Gušenje

DA

NE

Gubitak u težini

DA

NE

Umor

DA

NE

Vrtoglavica

DA

NE

Glavobolja

DA

NE

Bol u stomaku

DA

NE

Nesanica

DA

NE

Gubitak snage

DA

NE

II DEO
Odgovorite na sledeće pitanja/konstatacije jednim od 5 ponudjenih odgovora:
1.Moja bolest trajaće kratko
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

2. Moja bolest će biti pre trajna nego privremena
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
3. Moja bolest će dugo trajati
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
4. Moja bolest će brzo proći
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
5. Bolovaću od ove bolesti do kraja života
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

6. Moja bolest je ozbiljna
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
7. Moja bolest ima velike posledice na moj život
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
8. Moja bolest nema veliki uticaj na moj život
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

9. Moja bolest jako utiče na to kako me drugi vide
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

10. Moja bolest ima ozbiljne finansijske posledice
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
11. Moja bolest uzrokuje probleme i mojim bližnjim
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
12. Postoji mnogo toga što mogu da učinim da bih kontrolisao svoje simptome
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
13. Onako kako se ponašam odredjuje da li će moja bolest da se pogorša ili poboljša
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

14. Tok moje bolesti zavisi od mene
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
15. Ništa što uradim neće uticati na moju bolest
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
16. Imam sposobnost da utičem na svoju bolest

potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
17. Moje ponašanje neće imati uticaj na ishod moje bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
18. Moja bolest će se poboljšati
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
19. Malo toga šta može da se uradi da bi se poboljšalo stanje moje bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
20. Terapija koju uzimam biće efikasna u lečenju moje bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
21. Terapija koju uzimam može da spreči negativne posledice moje bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
22. Terapija koju uzimam može da kontroliše moju bolest
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
23. Ne postoji ništa što može pomoći mom stanju

potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

24. Simptomi moje bolesti su zagonetni za mene
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

25. Moja bolest je nepoznanica za mene
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

26. Ne razumem svoju bolest
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

27. Moja bolest nema smisla za mene
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

28. Moja bolest mi je jasna i imam jasnu sliku o stanju u kome se nalazim
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
29. Simptomi moje bolesti značajno se menjaju iz dana u dan
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

30. Simptomi moje bolesti dolaze i odlaze u ciklusima

potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

31. Moja bolest je nepredvidljiva
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
32. Prolazim kroz cikluse pogoršanja i poboljšanja moje bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
33. Depresivan sam kad razmišljam o svojoj bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
34. Iznerviram se kad razmišljam o svojoj bolesti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

35. Moja bolest me ljuti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

36. Moja bolest me ne brine
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

37. Moja bolest me uznemirava
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
38. Moja bolest me plaši
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

III DEO
Da li su sledeći faktori mogući uzročnici Vaše bolesti:

1. Stres
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

2. Genetika
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

3. Bakterije ili virusi
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

4. Ishrana
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

5. Nesrećne okolnosti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

6. Loša zdravstvena nega u prošlosti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
7. Zagadjena životna sredina
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
8. Način života
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
9. Moje psihičko stanje (pesimističko razmišljanje)
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
10. Porodični problemi
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

11. Previše posla
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

12. Moje emotivno stanje
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

13. Starost
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

14. Alkohol
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
15. Pušenje
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

16. Povreda
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem
17. Struktura moje ličnosti
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

18. Pad imuniteta
potpuno se slažem slažem se niti se slažem niti se ne slažem ne slažem se
potpuno se ne slažem

Прилог 2
SF-36 TEST

1. Generalno,rekli biste da je vase zdravlje :

-

odlično

-

veoma dobro

-

dobro

-

solidno

-

lose

2.

Uporedjujuć i sa proslom godinom kako ocenjujete generalno vase stanje:

-

mnogo bolje nego pre godinu dana

-

nesto bolje nego pre godinu dana

-

isto kao i pre godinu dana

-

nesto losije nego pre godinu dana

-

mnogo losije nego pre godinu dana

3. Sledeca pitanja su o vasim svakodnevnim aktivnostima.Da li vas vase zdravstveno stanje
ogranicava u tim aktivnostima?Ako da,koliko?
a)

Teske aktivnosti (trčanje,podizanje teskih stvari...)

- dosta ograničava
- malo ograničava

-ne ograničava uopste
b)Obične aktivnosti (pomeranje stola,usisavanje...)
-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

c)

nošenje namirnica

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

d)

penjanje nekoliko spratova

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

e)

penjanje jedan niz stepenica

- dosta ograničava
-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

f)

savijanje,klečanje,koračanje

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

g)

pešačenje vise od kilometra

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

h)

pesačenje nekoliko blokova

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

i) pesačenje od bloka do bloka

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

j)

kupanje i oblačenje

-

dosta ograničava

-

malo ograničava

-

ne ograničava uopste

4. Protekle 4 nedelje da li ste imali neke od dole navedenih problema u vasem poslu ili
vasim svakodnevnim aktivnostima kao rezultat vaseg fizičkog zdravlja

smanjenje vremena koje
aktivnostima DA
NE

ste

obično

provodili

-

postigli ste manje nego sto ste zeleli

DA

-

bili ste ograničeni u obavljanju posla ili ostalih aktivnosti

u

poslu

ili

u

drugim

NE
DA

NE

imali ste poteskoća radeći svoj posao iili ostale aktivnosti ( npr. trebao vam je dodatni
napor da biste to obavili) DA
NE

5. Protekle 4 nedelje da li ste imali neke od dole navedenih problema u poslu ili
svakodnevnim aktivnostima kao rezultat nekih emocionalnih problema (npr. osećaj
depresivnosti,uznemirenosti...)
smanjenje vremena koje
aktivnostima DA
NE

ste

obično

provodili

-

postigli ste manje nego sto ste zeleli DA

-

niste radili posao ili druge aktivnosti pazljivo kao obično

u

poslu

ili

u

drugim

NE
DA

NE

6. Protekle 4 nedelje u kom obimu su vase fizičko zdravlje ili emocionalni problemi uticali
na vase normalne drustvene aktivnosti sa porodicom,prijateljima,komsijama...
-

uopste
pomalo
uobicajeno
dosta
izuzetno jako

7. Koliko ste fizičkog bola imali u protekle 4 nedelje

-uopste
-veoma slabo
-slabo
-srednje
-jako
-veoma jako

8. U protekle 4 nedelje koliko je bol uticao na vase normalne aktivnosti ( bilo na aktivnosti
van kuće ili u kući)

-

nije uopste
malo
srednje
značajno
ekstremno

9. Odgovori na pitanja koja slede otkrivaju kakko ste se osećali u protekle 4 nedelje

A)

da li ste se osećali punim zivota

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

B)

6

da li ste bili nervozna osoba

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

6

C)

da li ste se osećali tako da vas nista nije moglo oraspoloziti

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

D)

6

da li ste se osećali mirnim i spokojnim

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

E)

6

da li ste imali puno energije

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

6

F)

da li ste se osećali tuzno

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena 5
- uopste ne

G)

6

da li ste se osećali iznureno

-svo vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena 5
- uopste ne

H)

6

da li ste se osecali umornim

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

6

I)

da li ste bili srećna osoba

-sve vreme

1

-veći deo vremena

2

-dobar deo vremena

3

-neko vreme

4

-manji deo vremena

5

- uopste ne

6

10.
Protekle 4 nedelje koliko vremena su vase fizičko zdravlje ili emocionalni
problemi uticali na vase socijalne aktivnosti (kao sto je poseta prijateljima,rodbini...)
-sve vreme

1

-većina vremena

2

-neko vreme

3

-malo vremena

4

-uopste ne

5

11.

a)

Koliko su tačne ili netačne svake od izjava po vama

oboljevam lakse nego drugi ljudi
-potpuno tačno

1

-ne znam

2

-uglavnom tačno

3

-uglovnom netačno

4

-potpuno netačno

5

b)

c)

d)

zdrav-a sam koliko i bilo ko drugi koga znam
-potpuno tačno

1

-ne znam

2

-uglavnom tačno

3

-uglovnom netačno

4

-potpuno netačno

5

očekujem da će se moje zdravstveno stanje pogorsati

-potpuno tačno

1

-ne znam

2

-uglavnom tačno

3

-uglovnom netačno

4

-potpuno netačno

5

moje zdravlje je odlično

-potpuno tačno

1

-ne znam

2

-uglavnom tačno

3

-uglovnom netačno

4

-potpuno netačno

5

Прилог 3
ХАД скала
1. Осећам се напето, под стресом
скоро све време 3 врлочесто 2 с времена на време 1 уопште не 0
2. Још увек уживам у стварима у којима сам уживао раније
потпуно једнако као раније 0 не баш толико 1 само мало 2 скоро уопште не 3
3. Осећам се некако уплашено, као да ће се десити нешто лоше
тачно је и то осећање је веома јако 3

тачно је, али то осећање није веома јако 2

помало се осећам тако, али ме то не брине 1 уопште се тако не осећам 0
4. Могу да се смејем и видим смешну страну ствари
онолико колико сам раније могао 0 сада баш не као раније 1

сада много мање него

раније 2 уопште то више не могу 3
5. Забрињавајуће ствари ми пролазе кроз главу
изузетно често 3 често 2 с времена на време, али не баш често 1 само понекад 0
6. Осећам се радосно
не уопште 3 ретко 2 понекад 1 углавном 0
7. Могу лако да седим мирно и да се осећам опуштено
увек 0 често 1 ретко 2 не уопште 3
8. Осећам се као да сам успорен
скоро све време 3 врло често 2 понекад 1 уопште не 0
9. Имам чудан осећај страха као да имам „лептире“ у стомаку
не уопште 0 понекад 1 често 2 врло често 3

10. Изгубио сам интересовање за свој изглед
потпуно 3

не водим рачуна о изгледу колико би требало 2

можда не водим баш

превише рачуна 1 водим рачуна као и увек 0
11. Осећам се немирно, стално сам у покрету
врло много 3 много 2 не баш много 1 уопште не 0
12. Очекујам догађаје/ствари са задовољством
истим као и раније 0

нешто мањим него раније 1

скоро без задовољства 3
13. Имам нагла осећања панике
врло често 3 често 2 не баш често 1 не уопште 0
14. Уживам у доброј књизи, радију, ТВ програму
често 0 понекада 1 ретко 2 врло ретко 3

значајно мањим него раније 2
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