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PATOFYZIOLOGICKÉ A KLINICKÉ PODKLADY STRATIFIKOVANIA
PACIENTOV PO AKÚTNOM INFARKTE MYOKARDU

UHLIAR R.

PATHOPHYSIOLOGICAL AND CLINICAL DATA
FOR STRATIFICATION OF PATIENTS AFTER ACUTE

MYOCARDIAL INFARCTION

Non-invasive stratification of patients after AIM represents
the basic procedure in identification of patients at high risk
of the origin of complications after AIM. It enables to tip
a group of patients at the highest risk of the development of
reinfarction, sudden cardiac death (SCD) or general cardiac
mortality, i.e. the patients who can benefit the most from the
early therapy. The presented review describes pathophysiolo-
gical and clinical aspects of stratification of patients after
acute myocardial infarction. (Tab. 3, Ref. 54.)
Key words: acute myocardial infarction, sudden cardiac de-
ath, persisting ischaemia of myocardium, left ventricular
dysfunction.
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Neinvazívne stratifikovanie pacientov po AIM predstavuje
základný postup v identifikácii pacientov s vysokým rizikom
vzniku komplikácií po AIM. Umo�òuje v ka�dej fáze AIM
vytypova� skupinu pacientov s najvy��ím rizikom vývoja re-
infarktu, náhlej srdcovej smrti (NSS) alebo celkovej kardiál-
nej mortality, ktorí mô�u profitova� z vèasnej intervenènej
lieèby. V uvedenej preh¾adovej práci sa opisujú patofyziolo-
gické a klinické aspekty stratifikovania pacientov po akút-
nom infarkte myokardu. (Tab. 3, lit. 54.)
K¾úèové slová: akútny infarkt myokardu, náhla srdcová
smr�, pretrvávajúca ischémia myokardu, dysfunkcia ¾avej ko-
mory, elektrická instabilita.
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Akútny infarkt myokardu (AIM) predstavuje jednu z najèastej-
�ích príèin mortality v na�ej populácii. Za posledných 25 rokov sa
vo vyspelých krajinách sveta mortalita po AIM signifikantne zní�i-
la. Kým roku 1966 bola roèná mortalita pacientov po AIM 14 %
a v dlhodobom sledovaní po 6 rokoch bola viac ako 40 %, v súèas-
nej ére trombolytickej lieèby AIM roèná mortalita pacientov po AIM
mô�e by� pod hranicou 5 % a v dlhodobom sledovaní neprevy�uje
15 % (44). Uvedená významná redukcia mortality pacientov po AIM
súvisí predov�etkým v modulácii rizikových faktorov ischemickej
choroby srdca (ICHS) s dosiahnutou reperfúziou infarktového lo-
�iska pri intravenóznej trombolytickej lieèbe, intravenóznou alebo
perorálnou aplikáciou betablokátorov, zlep�ením v�eobecnej zdra-
votníckej starostlivosti. Rozhodujúcou z tohto h¾adiska sa zdá aj
vèasná definitívna intervenèná lieèba v indikovaných prípadoch,
predov�etkým vo vysoko rizikovej skupine pacientov.

Neinvazívne stratifikovanie pacientov po AIM je základný
postup v identifikácii pacientov s vysokým rizikom vzniku kom-
plikácií po AIM. Umo�òuje v ka�dej fáze AIM vytypova� skupinu
pacientov s najvy��ím rizikom vývoja reinfarktu, náhlej srdcovej
smrti (NSS) alebo celkovej kardiálnej mortality, ktorí mô�u profi-
tova� z vèasnej intervenènej lieèby.

Dosiahnutá reperfúzia v trombotizovanej �koronárnej artérii
patriacej infarktu� (KAPI) intravenóznou trombolytickou lieèbou
(TL) (16, 17, 21, 47), po perkutánnej transluminálnej koronárnej
angioplastike (PTCA) (3) alebo po aortokoronárnom bypasse (1,
11, 12) v individuálnych prípadoch zni�uje rozsah po�kodeného
srdcového svalu, vývoj arytmogénneho substrátu, a tak priamo
ovplyvòuje prognózu pacientov po AIM. Pod¾a odporuèenia Ame-
rickej kardiologickej asociácie je v tejto súvislosti potrebné zdôraz-
ni� význam koronárnej angiografie s následnou PTCA, prípadne
revaskularizaèným chirurgickým výkonom v skupine pacientov
s predpokladaným zvý�eným rizikom komplikácií po AIM (1). Vèas-
ný intervenèný výkon v skupine pacientov s vysokým rizikom mor-
tality signifikantne zlep�uje prognózu pacientov po AIM v hospita-
lizaènej fáze (16, 17, 47), ako aj v dlhodobom sledovaní (11, 12).

Stratifikovanie pacientov po AIM je predov�etkým vo vèasnej
identifikácii rizikovej skupiny pacientov z h¾adiska komplikácií
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po AIM s následným definitívnym terapeutickým výkonom pred
vznikom reinfarktu, NSS alebo vývojom záva�nej kardiálnej in-
suficiencie (32). Rozhodnutiu vykona� intervenèný výkon musí
v�dy predchádza� zodpovedné posúdenie prínosu terapeutického
postupu v porovnaní so stupòom rizika vlastného invazívneho
výkonu.

V skupine pacientov s nekomplikovaným priebehom poèas
hospitalizaènej fázy AIM s dobrou systolickou funkciou ¾avej ko-
mory bez záva�ných porúch rytmu Americká kardiologcká spo-
loènos� rutinnú koronárnu angiografiu neodporúèa (1).

Prognózu pacientov po AIM urèujú predov�etkým tri rozho-
dujúce faktory:

1. dysfunkcia ¾avej komory,
2. pretrvávajúca ischémia myokardu,
3. elektricka instabilita.
Ka�dý z uvedených 3 faktorov predstavuje nezávislý predik-

tívny parameter prognózy po AIM, na druhej strane sú zrete¾né
priame vplyvy jednotlivých faktorov medzi sebou. Modifikácia
parametrov jedného faktora priamo podmieòuje zmenu ukazova-
te¾ov ïal�ích dvoch rozhodujúcich faktorov.

Popri uvedených faktoroch podmieòujú prognózu pacientov
po AIM ïal�ie dôle�ité parametre, ako je vek, lokalizácia AIM,
predchádzajúci infarkt myokardu, pretrvávanie oklúzie KAPI, po-

kraèujúci vplyv rizikových faktorov ischemickej choroby (predo-
v�ekým poruchy lipidového metabolizmu, nelieèená alebo nedos-
tatoène lieèená hypertenzia a diabetes mellitus, fajèenie) a mno-
hé iné.

Vzájomné vz�ahy medzi rozhodujúcimi faktormi determinu-
júcimi prognózu pacientov po akútnom infarkte myokardu

Vz�ahy medzi elektrickou instabilitou a ischémiou myokardu
sú obojstranné a zároveò priamo alebo nepriamo determinujú
zmeny systolickej funkcie ¾avej komory.

Pretrvávajúca ischémia myokardu spoma¾uje priebeh elektric-
kej aktivácie v oblasti s hypoperfúziou a signifikantne skracuje
trvanie refraktérnej fázy ischemizovaných myocytov. Tieto zmeny
sú teda lokalizované a pri súèasnej existencii infarktového lo�iska
s mo�nos�ou prítomnosti mikroreentry k¾uèky mô�u by� zdrojom
väè�iny komorových tachydysrytmií ohrozujúcich �ivot. Popri
mechanizme reentry vznikajú malígne poruchy rytmu poèas is-
chémie myokardu aj v dôsledku abnormálnej automacie a na pod-
klade spú��anej aktivity. Zvý�ená aktivita adrenergického systé-
mu poèas akútnej ischémie srdcového svalu so zvý�enou hladinou
katecholamínov zvy�uje vulnerabilitu myokardu pre komorovú
fibriláciu (KF)(33). Zmeny hladiny cAMP pri ischémii myokardu

Tab. 1. Bilaterále vz�ahy medzi ischémiou myokardu a elektrickou in-
stabilitou.

Ischémiou podmienené zmeny elektrickej instability
Spomalenie prechodu depolarizaènej vlny
Zmeny refraktérnej fázy ischemizovaných myocytov

Mikroreentry k¾uèka - na okraji infarktovej jazvy
Zvý�ená abnormálna automacia; trigerovaná aktivita

 Elektrickou instabilitou podmienená ischémia
Redukcia koronárnej perfúzie pri tachykardii, event.
záva�nej bradykardii

Tab. 1. Bilateral relations of myocardial ischaemia and electrical in-
stability.

Electric instability determined by ischaemia
The slowing down of the depolarization wave
Changes in the refractory phase of myocytes under the
conditions of ischaemia
Microreentry loop - at the margin of the infarction scar
Increased abnormal automation: trigerred activity

 Ischaemia determined by electric instability
 The reduction in coronary perfusion in coincidence
with  tachycardia or severe bradycardia

Tab. 2. Bilaterálne vz�ahy medzi dysfunkciou ¾avej komory a elektric-
kou instabilitou.

Dysfunkciou ¾avej komory podmienené zmeny el. instability
 Neurohumorálne faktory

Zvý�ená aktivita sympatika
Zvý�ená hladina nátriumuretického faktora
Aktivácia renínového-angiotenzínového-aldosterónového
systému

 Iónová dysbalancia
Hypokáliémia
Hypomagnéziémia
Hyponatriémia

 Proarytmický efekt medikamentóznej terapie
Diuretická lieèba
Digitális
Antiarytmická lieèba

 Elektrickou instabilitou podmienené zmeny funkcie ¾. komory
 Hemodynamické zmeny pri dlhodobej átriálnej fibrilácii

Tab. 2. Bilateral relation of left ventricular dysfunction and electric
instability.

Changes in electric instability determined by left  ventricular dysfunction.
 Neurohumoral factors

Increased activity of the sympathetic nerve
Increased level of sodium-uretic factor
Renin-angiotensin-aldosterone system activation

 Ion dysbalance
Hypokaliaemia
Hypomagnesiemia
Hyponatraemia

 Proarrhythmic effect of medicamentous therapy
Diuretic therapy
Digitalis
Antiarrhythmic therapy

Changes in the left ventricular function determined by  electric instability
 Haemodynamical changes in coincidence with long-term atrial  fibrillation
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s priamym dopadom na hladinu intracelulárneho Ca2+ na podkla-
de mechanizmu vèasnej alebo neskorej depolarizácie podmieòujú
vývoj malígnych komorových tachydysrytmií (35, 45).

Záva�ná a perzistujúca ischémia myokardu signifikantne zvy-
�uje vznik malígnych komorových tachydysrytmií a NSS, nezá-
visle od formy ischémie (tichej alebo symptomatickej), ako potvr-
dzujú výsledky Framinghamskej �túdie (29). Na rozdiel od per-
zistujúcej ischémie krátkodobá hypoperfúzia negeneruje záva�né
komorové tachydysrytmie a signifikantne neovplyvòuje výskyt
NSS, ako dokumentuje práca de Luna a spol. (9). Autori posúdili
24-hodinové monitorovanie ekg signálu u pacientov s Prinzmeta-
lovou formou angina pectoris. Poèas výskytu signifikantnej elevá-
cie segmentu ST a stenokardií bol súbe�ný výskyt malígnych ko-
morových tachydysrytmií nevýznamný. Tieto závery potvrdzujú
aj nálezy poèas PTCA s intermitentnou ischémiou v dôsledku pre-
chodného spazmu koronárnej artérie nekorelujúce so zvý�eným
výskytom záva�ných komorových tachydysrytmií (39).

Na druhej strane elektrická instabilita mô�e vyvola� ischémiu
srdcového svalu alebo zvýrazni� u� prítomnú hypoperfúziu myo-
kardu. Poruchy rytmu asociované s rýchlou komorovou odpove-
ïou vyvolávajú prejavy ischémie u pacientov s preexistujúcou
ICHS v dôsledku zvý�enia ¾avokomorového koncovodiastolické-
ho tlaku rezultujúceho v hypoperfúziu myokardu alebo na zákla-
de nízkeho minútového výdaja pri záva�nej tachykardii, prípadne
bradykardii (10). Vzájomné bilaterálne vz�ahy sú v tabu¾ke 1.

Redukovaný minútový srdcový výdaj na podklade systolickej
dysfunkcie ¾avej komory aktivuje sympatikus s následným zvý�e-
ním cirkulujúcich katecholamínov. Zvý�ený intrakardiálny tlak pri
srdcovom zlyhaní stimuluje nadmernú produkciu nátriumuretic-
kého faktora a následný pokles nátria v sére aktivuje renínový-
angiotenzínový-aldosterónový systém. Výsledná hypokáliémia,
hypomagnéziémia a hyponátriémia pri zvý�enej hladine cirkulu-
júcich katecholamínov rezultuje do zvý�enej abnormálnej auto-
macie buniek lokalizovaných v latentných pacemakerov (52). Pri
súèasnej lieèbe digitálisom sa uplatòuje aj princíp spú��anej akti-
vity na vzniku malígnych komorových tachydysrytmií.

Na druhej strane pri pretrvávajúcej fibrilácii predsiení chýba-
ním kontrakcie predsiení sa výrazne zhor�ujú hemodynamické
pomery pri kardiálnej insuficiencii. Súhrn uvedených vz�ahov je
v tabu¾ke 2.

V dôsledku pretrvávajúcej ischémie srdca dochádza k zhor-
�eniu spoèiatku diastolickej, neskôr systolickej myokardiálnej funk-
cie. Zóny hibernovaného myokardu spoluzodpovedné za redukciu
systolickej funkcie ¾avej komory pri obnovení dostatoènej perfú-
zie revaskularizaèným výkonom preukazujú výrazné zlep�enie

kontraktility s následným významným zvý�ením globálnej systo-
lickej funkcie.

Na druhej strane záva�ná systolická dysfunkcia ¾avej komory
so zvý�eným koncovodiastolickým tlakom zhor�uje hypoperfúziu
predov�etkým v subendokardiálnej oblasti. Uvedené vz�ahy sú
v tabu¾ke 3.

Myerburg a spol. (43) poukázali vo svojej práci na význam
interakcie medzi morfologickými abnormalitami v myokarde
a funkènými zmenami na vznik NSS. Významnú úlohu pri vzniku
záva�ných komorových tachydysrytmií rezultujúcich v NSS má
vplyv autonómneho nervového systému. Funkèné abnormality
mô�u spôsobi� vznik malígnych porúch rytmu aj v myokarde bez
�truktúrnych zmien, ale výrazná väè�ina záva�ných komorových
tachydysrytmií vzniká v myokarde u� s prítomnými morfologic-
kými zmenami najèastej�ie v dôsledku ICHS. Ako dokumentova-
li mnohí autori, u viac ako 75 % pacientov s NSS sa v pitevnom
náleze potvrdil vyhojený AIM (20, 43, 48).

Zvý�ená agregácia trombocytov s následnym vznikom trom-
bu a uvo¾nením lokálnych faktorov priamo pôsobiacich na myo-
kardiálne bunky a vazomotorický tonus rovnako ako celkové sys-
témové zmeny (iónová dysbalancia, acidóza, zvý�ená hladina ka-
techolamínov a podobne) menia aktivitu sympatika a parasympa-
tika a mô�u vyvola� nestabilitu arytmogénneho substrátu
s následným vznikom záva�nej komorovej tachydysrytmie.

Autonómna inervácia srdca je determinovaná tak, �e pravos-
tranné vlákna sympatika a parasympatika zásobujú sínoatriálny
uzol a ¾avostranné vlákna átrioventrikulárny uzol. Vzh¾adom na
rýchlej�ie uvo¾nenie a odbúranie acetylcholínu v synapsách neu-
rónov sínoatriálneho uzla na rozdiel od mediátorov sympatika je
frekvencia akcie srdca s variabilitou srdcového rytmu podmiene-
ná zmenami aktivity parasympatika. Sie� autonómnej inervácie
srdca je usporiadaná tak, �e parasympatikové vlákna prebiehajú
od endokardu k epikardu, oproti vláknam sympatika s opaèným
priebehom. Preto aj ischémia v subendokardiálnej oblasti vo zvý-
�enej miere mení predov�etkým tonus parasymatikovej zlo�ky
autonómnej inervácie srdca a signifikantne mení frekvenciu ak-
cie srdca a variabilitu srdcového rytmu.

Vplyv trombolytickej lieèby na prognózu a stratifikovanie pa-
cientov po AIM

Poèetné rozsiahle �túdie verifikovali signifikantnú redukciu
mortality po AIM v spojitosti s TL (16, 17, 21, 47). Urèujúcim fak-
torom v prognóze pacientov po AIM je dosiahnutie vèasnej a trva-
lej reperfúzie v KAPI. Vplyvom rýchleho obnovenia prietoku in-

Tab. 3. Bilaterálne vz�ahy medzi systolickou dysfunkciou a ischémiou
myokardu.

 Dysfunkciou ¾avej komory podmienená ischémia
Zvý�enie koncovodiastolického tlaku zhor�uje koronárny
prietok hlavne v subendokardiálnej oblasti
Zvý�enie napätia v myokardiálnej stene vy�aduje väè�í
prísun kyslíka
Zvýraznenie ischémie aj pri malej zá�a�i

 Ischémiou podmienené zmeny funkcie ¾avej komory
Hibernovaný myokard

Tab. 3. Bilateral relations of systolic dysfunction and myocardial is-
chaemia.

 Ischaemia determined by left ventricular dysfunction
Increased end-diastolic pressure deteriorates the coronary
perfusion especially in the subendocardial area
Increased tension in the myocardial wall requires an
increased delivery of oxygen
More pronounced ischaemia in coincidence with exercise

 Changes in left ventricular function determined by ischaemia
Hibernated myocardium
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farktového lo�iska nedochádza k rozsiahlemu po�kodeniu myokar-
du, a tým aj k zní�eniu systolickej funkcie srdcového svalu. Záro-
veò sa zni�uje mo�nos� vzniku arytmogénneho substrátu a násled-
nej elektrickej instability myokardu. V �túdii GUSTO bola ni��ia
mortalita v skupine pacientov lieèených t-PA v porovnaní so skupi-
nou pacientov lieèených streptokinázou v priamom vz�ahu k èas-
tej�ie dosiahnutej reperfúzii v skupine pacientov s t-PA (24).

Popri priaznivom úèinku vèasnej reperfúzie sú v svetovej lite-
ratúre dokumentované efekty z neskorej, èasovo nepodmienenej
rekanalizácie infarktového lo�iska (30). Signifikantné zlep�enie
pre�ívania pacientov po AIM lieèených TL sa nedá jednoznaène
zdôvodni� len na podklade zachovania dobrej systolickej funkcie
myokardu. Fortin a Califf (19) nena�li v súhrnnej analýze ve¾kých
�túdií posudzujúcich efekt TL signifikantný rozdiel v hodnote ejek-
ènej frakcie ¾avej komory (EFLK) medzi skupinou pacientov lie-
èených TL a placebom. V skupine pacientov s TL bola v�ak mor-
talita pacientov v dlhodobom sledovaní významne ni��ia v porov-
naní s placebovou skupinou. Podobné výsledky �túdie TIMI II
dokumentujú �tatisticky významnú redukciu mortality u pacien-
tov lieèených TL s EF LK pod 40 % (roèná mortalita 5,3 %) v po-
rovnaní s 20 % roènou mortalitou u pacientov s rovnakou EF LK
pod 40 % nelieèených TL (53). Tieto závery potvrdzujú, �e signi-
fikantná redukcia mortality pacientov po AIM lieèených TL nesú-
visí len so zachovaním systolickej funkcie ¾avej komory. V dô-
sledku vèasnej reperfúzie infarktového lo�iska napriek rýchlemu
vyplavovaniu toxických metabolitov a zvý�eniu tvorby vo¾ných
kyslíkových radikálov dochádza k redukcii infarktového lo�iska
a edému v jeho okolí. Výsledným efektom tohto procesu je popri
redukcii po�kodenia systolickej funkcie ¾avej komory aj zabráne-
nie remodelácie srdcového svalu a vývoja arytmogénneho substrátu
s väè�ou elektrickou stabilitou.

Mnohé �túdie z konca 80. a zaèiatku 90. rokov poukazujú na
zní�enú pozitívnu a negatívnu prediktívnu hodnotu neinvazívnych
vy�etrení na posúdenie prognózy pacientov po AIM, u ktorých bola
aplikovaná TL v porovnaní s obdobím konzervatívnej terapie (4,
6, 34, 38, 49). Uvedieme niektoré dôvody ni��ej predikcie týchto
vy�etrení v tejto skupine pacientov:

� pacienti lieèení TL majú menej záva�né formy ICHS z h¾a-
diska poètu po�kodených ciev a ich stenózy v porovnaní s nález-
mi v predtrombolytickej ére (37, 42). U� táto skutoènos� determi-
nuje dobrú prognózu podstatnej skupiny pacientov lieèených TL,

� roèná mortalita pacientov lieèených TL je nízka a neprevy-
�uje 5 % (2, 41). Preto �pecificita neinvazívnych vy�etrení pri de-
tekcii vysoko rizikovej skupiny pacientov je ni��ia s ve¾kým poè-
tom falo�ne pozitívnych vy�etrení,

� výpovedná hodnota neinvazívnych vy�etrení sa posudzuje
v jednotlivých �túdiách rozdielne z h¾adiska �end pointu� od vý-
voja nestabilnej angina pectoris a potreby vykonania PTCA alebo
revaskularizaèného výkonu po vývoj reinfarktu, komorových ta-
chydysrytmií alebo NSS ohrozujúcich �ivot,

� zá�a� pou�ívaná v jednotlivých testoch je málo suficientná
na posúdenie prietoku koronárneho rieèiska (34). Je potrebné zdô-
razni�, �e pacienti, u ktorých nemo�no realizova� zá�a�ový test,
reprezentujú vysoko rizikovú skupinu pacientov nezávisle od spô-
sobu lieèby (42). Udáva sa, �e vèasný test s maximálnou, symptó-
mami limitovanou zá�a�ou (medzi 4. a 7. dòom po nekomplikova-
nom AIM) signifikantne èastej�ie deteguje významnú ischémiu
v porovnaní s nízkozá�a�ovým testom (25).

Posúdenie výpovednej hodnoty jednotlivých vy�etrení a ich
kombinácií na urèenie rizika vzniku komorových tachydysrytmií,
NSS a celkovej mortality bude obsahom osobitnej publikácie. Preto
uvedieme len struèný preh¾ad neinvazívnych vy�etrení pri stratifi-
kovaní pacientov po AIM.

Pre stanovenie prognózy pacientov po AIM sa pri neinvazív-
nom stratifikovaní pacientov �tandardne vyu�ívajú mnohé neinva-
zívne vy�etrovacie metódy a ich vzájomné kombinácie. Reziduál-
na ischémia myokardu sa najèastej�ie urèuje vèasným, symptó-
mami limitovaným elektrokardiografickým zá�a�ovým testom.

Reziduálnu ischémiu myokardu u pacientov po AIM mo�no
detegova� aj prostredníctvom ambulantného Holterovho monito-
rovania ekg. �tatisticky významnú výpovednú hodnotu predstavu-
jú ischemické epizódy poèas ambulantného Holterovho monito-
rovania ekg definované ako horizontálne alebo descendentné dep-
resie segmentu ST³ 1 mm v 80. ms od bodu J trvajúce viac ako 1
min. Pri preexistujúcej depresii segmentu ST zvýraznenie depre-
sie³ 2 mm v 80. ms od bodu J sa pova�uje za novú ischemickú
epizódu. Elevácie segmentu ST³ 2 mm v bode J viac ako 1 minútu
sa rovnako hodnotia ako ischemická epizóda. Na rozdiel od pred-
chádzajúcich vy�etrovacích metód umo�òujú zá�a�ová echokar-
diografia a táliová scintigrafia popri reziduálnej ischémii aj urèe-
nie viability myokardu.

Na detegovanie elektrickej instability myokardu u pacientov
po AIM sa vyu�íva ambulantné Holterovo monitorovania ekg a na
urèenie mo�nej prítomnosti arytmogénneho substrátu vysoko roz-
li�ovacia elektrokardiografia. Patofyziologické podklady a výz-
nam vy�etrenia neskorých komorových potenciálov v stratifiko-
vaní pacientov po AIM sme opísali v predchádzajúcich prácach
(50, 51). Obdobne túto problematiku spracoval u star�ích chorých
Dúbrava (14). Prvé vlastné klinické výsledky stratifikovania cho-
rých po AIM v SR publikovali Gonsorèík a spol. (23) a Ïuri�
a spol.(15).

V poslednom období sa dostáva do popredia význam vy�etre-
nia autonómnej inervácie srdca na posúdenie rizika vzniku NSS
a záva�ných komorových tachydysrytmií (28). Výsledky experi-
mentálnych a klinických �túdií potvrdzujú koncepciu, �e potlaèe-
ná aktivita parasympatika a zvý�ená aktivita sympatika na druhej
strane sú významné komponenty genézy záva�ných komorových
dysrytmií (18, 26, 27, 36).

Na posúdenie autonómnej inervácie srdca sa vyu�íva vy�etre-
nie variability srdcového rytmu (HRV) a baroreceptorovej reflex-
nej senzitivity (BRS). �tatistickú významnos� predstavuje signifi-
kantná redukcia HRV (�tandardná odchýlka intervalu R-R<50ms).
Na posúdenie BRS sa vyu�íva pomer medzi predå�ením intervalu
R-R a dosiahnutou diferenciou systolického tlaku. Hodnoty pod 3
ms/mmHg sa pova�ujú za abnormálne. Z patofyziologického h¾a-
diska sa za jeden z mo�ných dôvodov poklesu BRS pova�uje nek-
rotický akinetický segment v infarktovej oblasti, èo vyvoláva nad-
mernú stimuláciu aferentných sympatikových dráh (22). Táto nad-
merná aktivita sympatika prekrýva fyziologickú stimuláciu para-
sympatika. �tatisticky významný korelaèný vz�ah medzi HRV
a BRS sa nedokumentoval (5, 18). Tieto pozorovania potvrdzujú
predpoklad, �e vy�etrenie HRV a BRS reflektujú diferencované
aspekty autonómnej aktivity (fázický, resp. tonický).

V poslednom období sa na stratifikovanie pacientov ohrozených
vznikom záva�ných komorových tachydysrytmií a NSS vyu�íva
metóda urèenia disperzie intervalu QT (QTD). Spoèíva v meraní
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intervalu QT v jednotlivých zvodoch �tandardného ekg so zistením
maximálneho rozdielu stanovených hodnôt. Tento rozdiel je defino-
vaný ako QTD a zodpovedá skutoènej disperzii repolarizácie jed-
notlivých èastí myokardu (7, 8). Preto�e zvý�ená disperzia repolari-
zácie predstavuje arytmogénny faktor, pova�uje sa zvý�ená QTD
u pacientov po AIM za rizikový faktor vzniku malígnej komorovej
tachydysrytmie. Údaje klinických pozorovaní sú v�ak pre nedosta-
toènú reprodukovate¾nos� sporné (13, 40) a sú potrebné ïal�ie kli-
nické �túdie na urèenie prediktívnej hodnoty tejto metódy.

Dominantnou neinvazívnou metódou na urèenie dysfunkcie
¾avej komory sa pova�uje echokardiografické vy�etrenie.

Zehender a spol. (54) kon�tatujú, �e v prevencii vzniku zá-
va�ných komorových tachydysrytmií a NSS sa treba zamera� pre-
dov�etkým na ischémiu myokardu (vrátane tichej ischémie), za-
chovanie funkcie myokardu, prevenciu fatálnej nerovnováhy auto-
nómnej inervácie a prechodné arytmogénne rizikové faktory. Tento
prístup je v súèasnosti významnej�í ako antiarytmická lieèba, ktorá
mô�e by� neúèinná. Aj keï je úèinná, èasto sa spája s významný-
mi ne�iaducimi ved¾aj�ími úèinkami, alebo je finaène nároèná.

Záver

Vo vz�ahu k najèastej�iemu mechanizmu vzniku akútnej ko-
ronárnej príhody (fisúry sklerotického plátu) súèasné neinvazívne
vy�etrovacie metódy neumo�òujú dostatoènú identifikáciu riziko-
vých pacientov nezávisle od lieèebného postupu (46). Nízka pozi-
tívna prediktívna hodnota jednotlivých neinvazívnych vy�etrení
neumo�òuje dostatoèné posúdenie prognózy pacientov po AIM.

Kombináciou abnormálnych parametrov viacerých neinvazív-
nych vy�etrení sa mô�e identifikova� len malá (nie v�ak nepod-
statná) skupina pacientov (5�12 % celkového poètu pacientov)
po AIM s výrazne zvý�eným rizikom malígnej komorovej tachy-
dysrytmie a NSS (31). Z h¾adiska prognózy pacientov po AIM
v nízko rizikovej skupine pacientov (normálna hodnota EF LK,
neprítomnos� reziduálnej ischémie, absencia záva�ných porúch
rytmu, normálne parametre NKP a priechodnos� KAPI) sa ïal�ie
neinvazívne, ani invazívne diagnostické vy�etrenia neodporúèajú.

Najefektívnej�í postup reprezentuje prevencia vzniku arytmo-
génneho substrátu a po�kodenia funkcie ¾avej komory. Vèasnú
a úspe�nú trombolytickú terapiu s následnou antitrombocytárnou
lieèbou, spolu s podávaním betablokátorov a ACE inhibítorov (ak
nie sú kontraindikované) hneï od vzniku AIM (zmen�enie rozsa-
hu IM a zní�enie rizika vzniku remodelácie) mo�no pova�ova� za
dostatoène efektívny lieèebný postup pri eliminácii vzniku rizika
arytmogéneho substrátu, a tým neskor�ích záva�ných komorových
porúch rytmu a vývoja dysfunkcie ¾avej komory.
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