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Célkitűzés: A SARS-COVID-19-járvány 2. és 3. hulláma tetőzésekor intervenciós centrumukba került akut ST-elevá-
ciós és nem-ST-elevációs szívinfarktusos betegek kezelési adatainak összehasonlítása az egy évvel korábbi ugyana-
zon naptári időszakéval.
Betegekésmódszerek: A szerzők 6 hónapos időtartamban vizsgálták a panasz kezdetétől az első egészségügyi kon-
taktusig (EKG-készítés), innen a centrumba kerülésig, intervenció esetén a felvételtől a katéteres műtőbe kerüléséig és 
ott a ballon nyitásáig eltelt időt. A hasonló időintervallumok szignifikáns különbséget a két periódusban nem mutattak. 
A kontrollidőszakhoz képest a járvány alatt csökkent a felvett (602 versus 532, p=0,0002) és intervencióra került esetek 
(543 versus 465, p=0,0001) száma. A diagnosztikus katéterezést és az intervenciót igyekeztek a legkorábbi lehetséges 
időpontban elvégezni.
Eredmények: Az intervencióra került ST-elevációs infarktusos esetek száma lényegében azonos volt (234 versus 
236) a két periódusban, a nem-ST-elevációsoké jelentősen csökkent (309 versus 229, p=0,0001). A kontrollidőszakhoz 
képest nem szignifikáns mértékben nőtt a légzés eszközös segítését igénylők száma (8,7 versus 12,3%), a keringés 
eszközös segítését igénylőké azonos volt, mindkét csoportban 1,7%. Akut vagy halasztott koszorúérműtét mindkét 
időszakban közel hasonló arányban vált szükségessé (2,3 versus 2,6%). A 30 napos halálozási arány az összes felvett 
infarktusos betegeknél nőtt a járvány időszakában (9,3 versus 16,5%, p=0,003). Intervención átesetteknél a különbség 
statisztikailag nem volt szignifikáns (9,0 versus 13,4%), az intervencióra nem kerülteknél az arány jelentősen külön-
bözött (11,3 versus 39,7%). Az éves összes halálozás a kontrollidőszakhoz képest a járvány alatt magasabb volt az 
összes infarktusos betegnél (19,0 versus 24,4%, p=0,03).
Megbeszélés:A SARS-COVID-19-járvány alatt jelentősen csökkent a felvett akut infarktusos betegek száma, ennek 
oka a kevesebb nem-ST-elevációs eset. Részben ez is okozhatja az összes felvett beteg magasabb 30 napos és 
egyéves halálozási arányát. A panaszok kezdetétől a ballonnyitásig eltelt idő részintervallumai sem a centrumba beke-
rülésig, sem a ballon nyitásáig lényegesen nem különböztek a két időszakban. Az összes esetre vonatkozóan a primer 
intervenciók száma szignifikánsan csökkent, ezen belül az ST-elevációs infarktusoké nem. Az eszközös légzéssegítés 
aránya nőtt a járvány időszakában, de nem érte el a statisztikai szignifikancia mértékét. Az eszközös keringéssegítés 
és a bypass műtéti arány lényegében azonos volt.
Kulcsszavak: akut miokardiális infarktus, koszorúér-intervenció, SARS-COVID-19-járvány
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A SARS-COVID-19-járvány 2. és 3. hulláma alatt a 
CDC for EU countries – Our World in Data alapján 
2020.11.21. – 2021. 04. 30. között (ekkor haladta meg 
Magyarországon a hospitalizált fertőzött betegek napi 
száma a 6000-et, illetve csökkent 6000 alá) 529 beteg 
537 esemény miatt került intervenciós centrumunkba 
akut miokardiális infarktus (AMI) miatt. A járvány előtt 
vizsgált hasonló időszak vége már a járvány 2. hullámá-
nak kezdetére esett, ekkor még a koronavírus-fertőzés 
miatti kórházi kezelés aránya, illetve az egészségügy 
túlterhelése relatíve csekély volt, és ACS miatt felvett 
betegeink között nem találtunk COVID-19-fertőzöttet. 
Kihagyva a társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ-
szám) nem rendelkezőket, valamint az instabil anginás 
és egyéb eredetűnek bizonyult mellkasi fájdalom miatt 
felvetteket, az akut miokardiális infarktus STEMI és NS-
TE-ACS formáiban 527 beteg 532 eseményét hasonlí-
tottuk össze a járvány előtt egy évvel azonos időszak-
ban és felvett 595 beteg 602 esetének adataival. A 
statisztikai összehasonlítás kétmintás t-teszttel történt.

Eredmények

A járvány előtti és alatti periódusok összehasonlítása-
kor látszik, hogy utóbbi időszakban jelentősen csökkent 
az összes, ezen belül döntően az NSTE miatt felvett 
betegek aránya. A kontrollidőszakban COVID-19-fer-
tőzött nem volt, a járvány alatt 4,9% arányban diag-
nosztizáltuk (1. táblázat).
A járvány időszakában a legfiatalabb beteg 27, a leg-
idősebb 96 éves volt. A férfiak aránya a járvány előtti 
időszakban 64,7%, a járvány alattiban 65,7% volt. A to-
vábbiakban a kor és nem közötti különbséget nem vizs-
gáltunk.
AMI miatt felvett eseteinkben összességében, valamint 
STEMI és NSTE-ACS formáiban külön is néztük a pa-
nasz (P) kezdetétől az első EKG-t végző egészségügyi 
szolgáltatóig (E), és innen a centrumunkba (C) kerü-
lésig eltelt időt. Intervenció (pPCI) végzésekor a cent-
rumba történt felvételtől (C) a tágító ballon nyitásáig (B), 
és az egész eltelt idő összegét (P-B), az intervenció 

CoronaryinterventioninmyocardialinfarctionduringSARS-COVID-19epidemic
Aimofthestudy: Treatment data comparison of the acute ST-elevation and non-ST-elevation myocardial infarction 
patients admitted to their intervention center at the peak of the 2nd and 3rd waves of the SARS-COVID-19 epidemic with 
those of the same calendar period one year earlier.
Results: The number of ST-elevation infarction cases undergoing intervention was essentially the same (234 versus 
236) in the two periods, while the number of non-ST-elevation infarction cases decreased significantly (309 versus 
229, p=0.0001). Compared to the control period, number of those requiring respiratory assistance increased non-
significantly (8.7 versus 12.3%), while the number of those requiring circulatory assistance was the same, 1.7% in both 
groups. Need of acute or delayed coronary artery surgery became necessary in almost the same proportion in both 
periods (2.3 versus 2.6%). The 30-day mortality rate increased in all enrolled patients with infarcts during the epidemic 
period (9.3 versus 16.5%, p=0.003). For those who underwent the coronary intervention, difference was not statistically 
significant (9.0 versus 13.4%), for those who did not undergo the intervention, the ratio was significantly different (11.3 
versus 39.7%). Compared to the control period, the annual total mortality during the epidemic was higher for all patients 
with infarction (19.0 versus 24.4%, p=0.03).
Discussion: During SARS-COVID-19 epidemic, the number of admitted acute myocardial infarction patients decreased 
significantly, probably the reason for this was the diminished number of non-ST elevation cases. In part, this may be the 
reason for the higher 30-day and one-year mortality rates of all admitted patients too. The sub-intervals of the time from 
the onset of complaints to the opening of the balloon did not differ significantly in the two periods, neither until admis-
sion to the interventional center nor until the opening of the balloon. For all cases, the number of primary interventions 
decreased significantly, but not for ST elevation infarctions. The rate of assisted breathing increased during the period 
of epidemic, but did not reach statistically significant values. The rates of assisted circulatory support and bypass sur-
gery were essentially the same.

acute myocardial infarction, coronary intervention, SARS-COVID-19 epidemicKeywords:

Rövidítések: 
AMI: akut szívizominfarktus; B: tágító ballonnyitás időpontja; C: intervenciós centrumba kerülés időpontja; COVID-19: SARS-COVID-19-járvány 2. és 3. hulláma; 
E: első egészségügyi szolgáltatóval történt kontaktus időpontja; IABP: intraaortikus ballonpumpa; IPPB: intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés; K: 
katéteres műtőbe kerülés időpontja; NSTE-ACS: nem-ST-elevációs akut szívizominfarktus; P: panasz kezdet időpontja; p: statisztikai szignifikanciaérték; STEMI: 
ST-elevációs akut szívizominfarktus
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eredményeit és elmaradásának okait, a 30 napos és 
egyéves mortalitást. Az adatokat összehasonlítottuk az 
egy évvel korábbi hasonló időszak 593 betegének 602 
eseményének adataival.
A centrumba kerülést megelőző időintervallumok nem 
minden betegnél voltak ismertek. A járvány előtti és 
utáni időszakban ez az arány P-E-ben 59,1 vs. 63,8, 
E-C-ben 73,9 vs. 82,8, P-C-ben 65,1 vs. 70,5 száza-
lék. A centrumon belüli C-B, illetve K-B idő valamennyi 
esetben ismert volt. A leginkább releváns adat, a pa-
nasz kezdete és a ballon nyitása közötti idő (P-B) a be-
tegek több mint 60%-ában (60,9 vs. 63,8) volt kiszámít-
ható. Az arányokban a két időszak között szignifikáns 
különbség nincs.
AMI-ban a panasz kezdetétől centrumba történt fel-
vételig (P-C), a felvételtől a ballon nyitásáig (C-B) és 
összesítve a panasztól a ballon nyitásáig eltelt idő 
(P-B) részleteit vizsgálva a panasz kezdetétől az első 
egészségügyi kontaktusig (P-E), ettől az intervenciós 
centrumba kerülésig (E-C) átlag és medián értékei a 
járvány előtti és alatti időszakban statisztikailag szig-
nifikáns különbség az összevethető adatok között 
nincs. A centrumon belül a járvány előtti és alatti, a fel-
vételtől a ballon nyitásáig (C-B) eltelt idő kevéssé kü-
lönbözik (1. ábra).
Az ábrán fel nem tüntetett, koronáriaintervencióra 
(PCI) katéteres műtőbe kerüléstől a ballonnyitásig eltelt 
idő (K-B) átlagos és medián értékei a két időszakban 
lényegében egyeznek.
Az infarktusban elvégzett intervenciók száma a 2. áb-
rán látható. A STEMI-ben elvégzett PCI-k esetszáma 
lényegében változatlan a két vizsgált időszakban, AMI 

és a NSTE esetén szignifikánsan csökkent a járvány 
alatti időszakban.
AMI miatt felvett betegeinknél a szükséges respirátoros 
légzéstámogatás száma a járvány idején magasabb 
volt, mint a kontrollidőszakban (66 vs. 52), és a felvett 
betegek számához viszonyított aránya, az eltérés sta-
tisztikailag nem szignifikáns mértékű. Az eszközös ke-
ringéstámogatás (9 vs. 10 beteg), valamint az akut és 
elektív műtétek szüksége (14 vs. 14 beteg) és aránya a 
két időszakban hasonló arányúnak bizonyult (3. ábra).
A COVID-19-járvány időszakában a harminc napos 
és egy halálozási aránya magasabb a járvány előtt 
időszakhoz képest, különösen a intervencióra nem ke-

1. TÁBLÁZAT. A járvány előtti és alatti periódusban az AMI miatt felvett betegek és esetek száma

AMI beteg/eset STEMI  
beteg/eset

NSTE-ACS  
beteg/eset

STEMI/NSTE-ACS eset 
százalékos arány

SARS-COVID-19 
infekciós beteg

Járvány előtt 595/602 242/242 353/360 40,5/59,5 0
Járvány alatt 527/532 262/263 265/269 49,4/50,6 26 (4,9%)
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2. ÁBRA. Az összes pPCI-k száma AMI-ban, és ennek két 
formájában (STEMI, NSTE-ACS)

1. ÁBRA. Időintervallumok a SARS-COVID-19-járvány előtt és alatt. P-E: a panasztól az első egészségügyi kontaktusig; E-C: az 
első eü. kontaktustól az intervenciós centrumig; C-B: a centrumba történt felvételtől a tágító ballon nyitásáig
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rülteknél (4. ábra). Ezen utóbbi oka a rossz általános 
állapot mellett súlyos keringési és/vagy légzési elég-
telenség, illetve egyéb betegség, ritkán a beteg bele-
egyezésének hiánya volt.

Megbeszélés

Hazánkban az AMI-ban végzett kezelések adatai kö-
telező jelleggel a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterbe 
(NSZR) kerülnek, a regiszter a kórházak által beküldöt-
tek mellett tartalmazza az OEP halálozási adatait is (1, 
2).
A nem-ST-elevációs infarktus tünetei az esetek egy 
részében kevésbé súlyosak, mint STEMI-ben, de kö-
vetkezményei hasonlóak, kialakulhat jelentős myocar-
dium-károsodás keringési elégtelenséggel, a beteg 
meg is halhat.
A SARS-CoV-2 vírus okozta, elsősorban súlyos akut 
légzési szindrómaként megjelenő járvány egyre növek-
vő számú beteget jelentett világszerte, az egészség ügy 

a betegellátásban több, korábban nem ismert problé-
mával szembesült (3, 4). Az infekció miatt kórházba ke-
rült betegek számát figyelő online adatbázisok szület-
tek, mi az European CDC (5) adataiból választottuk a 
vizsgált és a kontrollidőszakot.
Intézetünkben a járvány alatti periódusban a kont-
rollidőszakhoz képest mintegy 12%-ban csökkent az 
AMI miatt felvett betegek, ezen belül elsősorban a 
NSTE-ACS-esetek száma és aránya, az intervenció-
ra kerültek száma is hasonlóképpen csökkent. Ez a 
csökkenés több közleményben is fellelhető, amennyi-
ben nézték a STEMI/NSTE-ACS arányát, hasonló vál-
tozást tapasztaltak (6, 7, 8). Több közlemény számol be 
a STEMI-ben végzett beavatkozások számának csökk-
enéséről, a saját és az összesített hazai adatok (9) sze-
rint ez nálunk nem következett be.
A panasz kezdetétől az első egészségügyi kontaktusig, 
ettől a centrumba kerülésig eltelt idők átlag-, illetve me-
dián értékei STEMI-ben és NSTE-ACS-ben hazánkban 
már a járvány előtti kontrollidőszakban is az optimális-
nál hosszabb volt. Eseteinkben a járvány alatti időinter-
vallumokban statisztikailag értékelhető hosszabbodás 
nem következett be a kontrollperiódushoz képest.
A panaszok – nehézlégzés, mellkasi fájdalom – meg-
jelenése jelzi a szívizom vérellátási zavarának a kez-
detét, de a beteg ezt nem mindig veszi fenyegetőnek, 
illetve az elsőként értesített egészségügyi szolgáltató 
reakcióideje különböző lehet. COVID-19-járványban az 
is nehezíti a megítélést, hogy a vírusinfekció gyakran 
okoz nehézlégzést, illetve mellkasi diszkomfortot (10).
A koronavírus-infekció a tüdő- és agyembóliához ha-
sonlóan növeli a szívizominfarktus rizikóját, koronária-
trombózist is okozhat. Katsoularis és munkatársai 
84 000 fertőzött és 340 000 nem fertőzött beteg adatai-
nak összehasonlításával azt találtak, hogy a fertőzöttek 
infarktusrizikója (IRR) emelkedett az első 4 hétben (11).
Az első egészségügyi kontaktus és az intervenciós 
centrumba kerülés között tapasztalható átlag és me-
dián időintervallum-értékek közötti eltérés oka részben 
az is lehet, hogy a betegek egy része primeren (ez na-
gyobb arányban STEMI-ben történik) a menőszolgá-

3. ÁBRA. A respirátoros légzéstámogatás (IPPB), az intra-
aortikus ballonpumpával történő keringéstámogatás (IABP), 
valamint az akutan elvégzett, illetve halasztott koronária 
bypass-műtét (CABG) eseteinek arányai az összes felvett 
esethez viszonyítva. A két időszak között szignifikáns 
eltérés nincs

4. ÁBRA. Az AMI miatt felvett betegek harminc napos és 1 éves halálozási aránya a járvány előtt és alatt
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lat vagy orvosi ügyelet által diagnosztizált, súlyos, in-
tervenciós centrumba szállított, az NSTE-esetek egy 
része szekunderen, más kórházakban órákig-napokig 
tartó kezelés után, mérsékelt panaszokkal került felvé-
telre. A felvételtől a ballonnyitásig eltelt idő átlaga a két 
időszakban eltérő, ez a járvány előtti időszak nagyobb 
számú (22 eset) NSTE-s, hosszú ideig hezitáló betegé-
nek tudható be, akik 12 órán túl gondolkodtak a PCI-be 
történő beleegyezésen. A medián értékek kevésbé tér-
nek el egymástól.
A SARS-COVID-19-járvány alatti pandémia alatt vég-
zett PCI-ben több a szövődmény, és a halálozási arány 
is nagyobb (6, 10, 12, 13). Anyagunkban a valamennyi 
AMI-val felvett betegnél a járvány alatti időszakban a 
mortalitás szignifikánsan emelkedett a kontrollidőszak-
hoz képest, a STEMI-csoportban is magasabb volt, 
de ez nem érte el a szignifikáns mértéket. Kiemelke-
dően magas volt a halálozás aránya az intervencióra 
nem került betegek között. Ennek oka lehetett, hogy a 
járvány alatt arányaiban több volt a vírusinfekció vagy 
egyéb betegség szövődményei miatt súlyos állapotú, 
ultima refugiumként beutalt beteg, akiknél az esetek 
egy részében a diagnosztikus katéterezés nem igazolt 
koszorúér-intervenciót igénylő anomáliát. A halálozás 
emelkedésében a vírusinfekció miatti légzési és vérel-
vadási problémák mellett szerepet játszhatott, hogy az 
AMI-val felvettek között az NSTE-ACS aránya csök-
kent, ami a mások vizsgálatai szerint is járványmentes 
időszakban kisebb 30 napos mortalitással jár, mint a 
STEMI (14, 15).
Eseteinkben a gépi lélegeztetés (IPPB) igénye gyako-
ribbá vált a járvány alatt a kontrollidőszakhoz képest, az 
intraaortikus ballonpumpa használata és a CABG-mű-
tét szüksége arányaiban nem emelkedett.
Saját gyakorlatunkban igyekeztünk a nemzetközileg el-
fogadott irányelvek szerint mind a diagnosztikus katé-
terezést, mind az intervenciót a lehetőség szerinti leg-
korábbi időpontban elvégezni (16, 17), ha az általános 
állapot és a társbetegségek – ide sorolva az esetleges 
zajló vírusinfekciót és annak szövődményeit is – lehető-
vé tették.

Nyilatkozat
A szerző kijelenti, hogy az eredeti közlemény megírásá-
val kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénzügyi 
vagy egyéb lényeges összeütközés, összeférhetetlen-
ségi ok, amely befolyásolhatja a közleményben bemu-
tatott eredményeket, az abból levont következtetéseket 
vagy azok értelmezését.
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