Reduced left ventricular ejection fraction (LVEF) (≤40%) and/or signs of clinical heart failure early after acute myocardial infarction (AMI) are associated with a relatively high incidence of
mortality and hospitalization for heart failure (1-5). Of importance, patients with signs of heart failure post-infarction have a three- to four-fold increased risk of in-hospital death and a
55% increased risk of dying within 30 days after AMI in comparison with patients with an acute infarction but no signs of heart failure (1— 6). This early increase in risk in patients with a
reduced LVEF and clinical signs of heart failure argues for therapeutic intervention as early as possible after AMI.
To gain insight into the potential of eplerenone to impact early mortality post-infarction, we examined the results 30 days after randomization from the Eplerenone Post-Acute Myocardial
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS) (7). In this trial, the selective aldosterone blocker eplerenone was shown to significantly reduce all-cause mortality by 15% (p
= 0.008) and the composite end point of cardiovascular (CV) mortality/CV hospitalization by 13% (p = 0.002) over a mean follow-up of 16 months when added to standard therapy in
post-AMI patients with an LVEF ≤40% and clinical signs of heart failure.

O iżo a frak ja wyrzutowa lewej ko ory LVEF ≤40%) oraz/lub oznaki klinicznej niewydol oś i ser a krótko po wystąpie iu ostrego zawału ięś ia
ser owego AMI związa e są ze stosu kowo wysoką ś iertel oś ią oraz hospitaliza ją z powodu iewydol oś i ser a -5) Co istotne, pacjenci z oznakami
pozawałowej iewydol oś i ser a wykazują trzy do zterokrot ie zwiększo e ryzyko zgo u w szpitalu i ryzyko zgo u w iągu d i od wystąpie ia ostrego
zawału ięś ia ser owego AMI zwiększo e o % w porów a iu z pa je ta i, u który h do hodzi do ostrego zawału ięś ia ser owego, lecz bez oznak
niewydol oś i ser a - . To ryzyko, zwiększają e się we w zes y stadiu , występują e u pa je tów z o iżo ą frak ja wyrzutowa lewej ko ory i
kli i z y i oz aka i iewydol oś i ser a jest argu e te prze awiają y za stosowa ie i terwe ji terapeuty z ej jak ajszy iej po wystąpie iu
ostrego zawału ięś ia ser owego.
By liżej przyjrzeć się te u, jaki wpływ a ś iertel ość we w zes y stadiu pozawałowy
oże ieć eplere o , przea alizowaliś y wy iki doty zą e
dni po randomizacji uzyskane w badaniu EPHESUS . Bada ie to wykazało, że selektyw y loker aldostero u – eplerenon – z a z ie z iejsza ś iertel ość
z przy zy ogól y h o % p= ,
, a złożo y pu kt koń owy ś iertel oś i z przy zy ser owo-naczyniowych/hospitalizacji z przyczyn sercowonaczyniowy h o % p= ,
w okresie śred io
iesię y od wystąpie ia zawału, jeśli stosowa y jest wraz ze sta dardową terapią stosowa ą w
przypadku pa je tów po ostry zawale ięś ia ser owego z frak ją wyrzutową lewej ko ory ≤40% oraz klinicznymi oznakami niewydol oś i ser a.

