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KOMOROVÉ ARYTMIE A NÁHLA SRDCOVÁ SMR� PRI AKÚTNOM
INFARKTE MYOKARDU V TROMBOLYTICKEJ ÉRE

JURKOVIÈOVÁ O., SPITZEROVÁ H., CAGÁÒ S.

VENTRICULAR ARRHYTHMIAS AND SUDDEN CARDIAC DEATH IN ACUTE
MYOCARDIAL INFARCTION IN THROMBOLYTIC ERA

Náhla srdcová smr� (NSS) pri akútnom infarkte myokardu
(AIM) je stále aktuálnym problémom. Komorové arytmie
majú pri AIM ve¾mi úzky vz�ah k NSS. Malígne komorové
arytmie, fibrilácia komôr a komorová tachykardia sú naj-
èastej�ou príèinou NSS pri AIM. Frekventné a komplexné
komorové arytmie sú v�ak tie� významnými prediktormi ri-
zika NSS pri a po AIM.
V èlánku autori zdôrazòujú význam komplexnosti patofyzio-
logických mechanizmov zúèastòujúcich sa na vzniku komo-
rových arytmií pri AIM. Upozoròujú na nevyhnutnos� zo-
h¾adnenia moderných poznatkov z patofyziológie pri preven-
cii a lieèbe jednotlivých foriem komorových arytmií. Autori
uvádzajú incidenciu a èasový priebeh výskytu komorových
arytmií a NSS pri AIM v predtrombolytickej a trombolytic-
kej ére. Venujú pozornos� významu jednotlivých komorových
arytmií pri AIM z h¾adiska krátkodobej i dlhodobej prognó-
zy. Uvádzajú aj predpokladané mechanizmy, ktorými trom-
bolytická a podporná lieèba ovplyvòujú výskyt jednotlivých
komorových arytmií.
Pri ka�dej forme komorovej arytmie odporúèajú najoptimál-
nej�í postup pri lieèbe a následnom mana�mente chorých
s AIM. Pri prevencii a lieèbe komorových arytmií pri AIM
zdôrazòujú zásadný význam èo najvèasnej�ej rekanalizácie
a zábrany reoklúzie koronárnej artérie prislúchajúcej AIM.
Ve¾ký význam prisudzujú aj ostatným podporným opatre-
niam zameraným na limitáciu rozsahu AIM, ochranu myo-
kardu pred po�kodením, prevenciu a oslabenie remodelácie
¾avej komory, a tým aj zlyhávania srdca a oslabenie �kodli-
vých vplyvov sympatikového nervového systému. Vèasné po-
danie betablokátorov, ktorých priaznivý vplyv pri a po AIM
bol presvedèivo dokumentovaný, pova�ujú za jedno z najdô-
le�itej�ích opatrení v prevencii a lieèbe malígnych komoro-
vých arytmií a NSS.
Výskyt malígnych komorových arytmií pri zlyhaní srdca
a/alebo zjavujúcich sa po 24�48 hodinách od vzniku AIM
by mal by� podnetom pre agresívnej�í mana�ment zame-
raný nielen na arytmiu (programovaná stimulácia komôr,
elektrofyziologicky riadená farmakologická alebo nefar-
makologická antiarytmická lieèba), ale aj na základné
ochorenie (koronarografia a revaskularizácia). (Tab. 1, lit.
142.)
K¾úèové slová: akútny infarkt myokardu, komorové arytmie,
lieèba komorových arytmií, náhla srdcová smr�.
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Sudden cardiac death (SCD) in the setting of acute myocardial
infarction (AMI) remains an actual problem. There is a very
close relationship between ventricular arrhythmias and SCD
in AMI. Malignant ventricular arrhythmias, such as ventricu-
lar fibrillation and ventricular tachycardia are the major cau-
ses of SCD in coincidence with AMI. Frequent and complex
ventricular arrhythmias are also important predictors of the
risk of SCD in coincidence with and after AMI.
In this article the authors emphasize the importance of the
complexity of pathophysiological mechanisms responsible for
the genesis of ventricular arrhythmias in coincidence with
AMI. The necessity of taking into account the current knowled-
ge about pathophysiology in prevention and therapy of separa-
te forms of ventricular arrhythmias is also emphasized.The in-
cidence and time course of ventricular arrhythmias and SCD
in coincidence with AIM in prethrombolytic and thrombolytic
periods is described. The importance of separate forms of ven-
tricular arrhythmias in coincidence with AMI with regard to
short and long-term prognoses is described. There are discus-
sed also the possible mechanisms of thrombolytic and adjuvant
therapies that affect the incidence and frequency of ventricular
arrhhythmias.
The authors recommend the optimal therapy for each form
of ventricular arrhythmia and the following management of
patients with AMI. In the prevention and therapy of ventri-
cular arrhythmias in the setting of AMI the authors empha-
size the importance of early recanalization and prevention of
re-occlusion of the infarction-related coronary artery. Great
importance is attributed also to other adjuvant measures di-
rected to the restriction of the size of infarction, myocardium
protection, prevention and attenuation of remodelling of the
left ventricle and thereby to the prevention of heart failure
and attenuation of adverse effects of the sympathetic nervous
system. An early administration of beta-blockers which favo-
urable effect in  and after AMI was documented with conclu-
sive evidence is considered as one of the most important me-
asures in prevention and therapy of malignant ventricular
arrhythmias and SCD.
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Náhla srdcová smr� (NSS) ohrozuje chorého prakticky v ce-
lom priebehu AIM. Najèastej�ie sa v�ak vyskytuje vo ve¾mi vèas-
nej fáze � poèas prvej hodiny, resp. nieko¾kých hodín od vzniku
AIM (4, 105, 123). Najvy��ie riziko NSS majú teda chorí bez-
prostredne po vzniku príznakov AIM, v období e�te pred prijatím
do nemocnice. Náhle úmrtia do 2 hodín od zaèiatku príznakov
AIM tvoria pribli�ne polovicu v�etkých úmrtí v priebehu prvého
mesiaca od vzniku AIM (4, 123).

NSS je pri AIM najèastej�ie podmienená arytmogénne (25,
51, 53, 61). Iné príèiny NSS, ako napr. ruptúra srdca alebo fatálna
tromboembolická komplikácia, sa vyskytujú podstatne zriedka-
vej�ie (102, 103, 117).

Najèastej�iou príèinou arytmogénne podmienenej NSS sú
malígne komorové tachyarytmie, fibrilácia komôr (FK) alebo ko-
morová tachykardia (KT) (25, 51, 53, 61). Elektromechanická di-
sociácia, asystólia a iné záva�né bradykardické poruchy srdcové-
ho rytmu sa ako príèina NSS vyskytujú podstatne zriedkavej�ie.
Pravdepodobnos�, �e sa pri NSS zaznamená asystólia, je priamo
úmerná dobe medzi zaèiatkom príznakov klinickej smrti a prvým
elektrokardiografickým záznamom (25, 51). Nemo�no vylúèi�, �e
aj u èasti chorých s dokumentovanou asystóliou je primárnou aryt-
miou FK alebo KT.

Aj keï sa zásadnými zmenami v mana�mente chorých s AIM
podarilo podstatne zní�i� nemocniènú úmrtnos�, výskyt NSS mi-
mo nemocnice, v predhospitalizaènej aj pohospitalizaènej fáze je
stále vysoký. Týka sa to najmä mortality v predhospitalizaènej fáze,
ktorá sa za posledných 30 rokov výraznej�ie nezmenila. Komoro-
vé arytmie ako hlavná príèina NSS pri AIM si teda stále oprávne-
ne zasluhujú ve¾kú pozornos�.

Výskyt komorových arytmií pri AIM

Komorové arytmie sa pri AIM vyskytujú ve¾mi èasto. Ich spek-
trum siaha od izolovaných komorových extrasystol (KES), cez
nepretrvávajúcu (NKT) a pretrvávajúcu KT (PKT) a� po FK.

Vysoká incidencia komorových arytmií sa pozoruje u� v prie-
behu prvých 20�30 minút od vzniku oklúzie koronárnej artérie
(132). Poèas ïal�ích 6�8 hodín výskyt komorových arytmií kles-
ne a potom sa opä� zvý�i, prièom toto zvý�enie výskytu pretrváva
minimálne do 72 hodín od zaèiatku príznakov AIM. Vzh¾adom na
uvedenú dynamiku vo výskyte komorových arytmií by sa elektro-
kardiogram (EKG) mal u chorých s AIM monitorova� minimálne
poèas 72 hodín od zaèiatku príznakov AIM (132).

Aj keï vo ve¾mi vèasnej fáze AIM sa mô�u vyskytova� v�etky
typy komorových arytmií, je to obdobie najèastej�ieho výskytu
FK a vèasných KES s fenoménom R na T. Neskôr � asi po 6�8

hodinách od vzniku AIM výskyt FK a vèasných KES s fenomé-
nom R na T rýchlo klesá a zvy�uje sa incidencia KT, párov KES
a izolovaných KES bez fenoménu R na T (22).

Èasté a komplexné formy komorových arytmií vyskytujúce
sa v akútnej fáze alebo po AIM sa v�eobecne pova�ujú za nezá-
vislé prediktory NSS i celkovej mortality (12, 13, 14, 82, 88, 93).
Ich nepriaznivý vplyv na prognózu sa výrazne zvy�uje najmä vte-
dy, ak je ich výskyt spojený s myokardiálnou ischémiou a najmä
s významnou redukciou systolickej funkcie ¾avej komory (¼K).

Výskyt komorových arytmií v trombolytickej ére je významne
ni��í ako v èase, keï sa trombolýza be�ne nepou�ívala. V �túdii
GISSI-2 (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza
nell�Infarto Miocardico) (88) sa komorové arytmie vyskytovali
celkovo u 64 %, kým v �túdii MPIP (Multicenter Postinfarction
Research Project) (13), ktorá prebehla v predtrombolytickej ére,
sa výskyt komorových arytmií zaznamenal u 86 % chorých. Po-
dobná incidencia (u 84 % chorých) komorových arytmií bola aj
v �túdii BHAT (Beta Blocker Heart Attack Trial) (81) u chorých,
ktorí nedostali trombolytickú lieèbu.

Trombolytická lieèba AIM vedie k celkovému poklesu inci-
dencie komorových arytmií, predov�etkým prostredníctvom zmen-
�enia rozsahu AIM, a tým aj celkového zlep�enia klinického pro-
filu chorých s AIM najmä vïaka zachovaniu, resp. men�ej reduk-
cii systolickej funkcie ¼K.

Patofyziologické mechanizmy komorových arytmií pri AIM

Komorové arytmie mô�u pri AIM vznika� pri uzavretí, ako aj
pri následnom obnovení prietoku koronárnou artériou prislúcha-
júcou AIM.

Oklúzia koronárnej artérie a následná akútna ischémia myo-
kardu vyvoláva arytmie najèastej�ie mechanizmom návratného
vzruchu � reentry. Spoluzúèastòova� sa v�ak mô�e i spú��aná ak-
tivita (�triggered activity�) a abnormálna, resp. zvý�ená automa-
cia (35, 101, 132).

Elektrofyziologické zmeny pri ischémii. Akútna ischémia vytvá-
ra predpoklady pre vznik mechanizmu reentry tým, �e vedie k rôz-
nym poruchám celulárnej elektrofyziológie. Komplexné zmeny na
úrovni iónových kanálov vznikajúce poèas koronárnej oklúzie a ná-
slednej rekanalizácie mô�u by� zodpovedné za abnormality v elek-
trogenéze, rozdielne zmeny v refraktérnosti a vodivosti (30, 132).

Pri uzavretí koronárnej artérie sú tieto zmeny sú charakterizo-
vané predov�etkým zní�ením vodivosti, asynchrónnou depolari-
záciou, skrátením refraktérnej doby v myokarde prislúchajúcom
uzavretej koronárnej artérii a nehomogénnos�ou v zotavovaní sa
excitability v pri¾ahlých oblastiach (98, 101). Heterogenita elek-
trofyziologických vlastností medzi susediacici oblas�ami neper-
fundovaného a perfundovaného tkaniva má rozhodujúci význam
pre vznik mechanizmu reentry (132).

Uzavretie koronárnej artérie a jej následná rekanalizácia spô-
sobujú mnoho navzájom prepojených systémových dejov i lokál-
nych reakcií, ako sú napr. presuny iónov, infiltrácia neutrofilmi
a ich aktivácia, uvo¾nenie cytokínov, aktivácia komplementu, ak-
tivácia katecholamínov, naru�enie metabolizmu kyseliny arachi-
dónovej a mnohé ïal�ie (37, 56, 59, 78, 113, 132). Skutoèná pod-
stata, ako aj v�etky patofyziologické mechanizmy arytmií vyvola-
ných ischémiou a najmä reperfúziou dodnes nie sú presne a jed-
noznaène vysvetlené.

The occurrence of malignant ventricular arrhythmias in the
setting of heart failure and/or 24�48 hours after AMI sho-
uld be an indication for aggressive management directed to
arrhythmia (programmed ventricular stimulation, electrop-
hysiologically guided pharmacologic or nonpharmacologic
therapy) as well as to underlying coronary heart disease (co-
ronary angiography and revascularization). (Fig. 1, Ref. 142.)
Key words: acute myocardial infarction, ventricular arrhyt-
hmias, sudden cardiac death, therapy of ventricular arrhyt-
hmias.
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Chemické mediátory arytmií pri AIM. Za primárnu príèinu elek-
trofyziologických abnormalít vo vèasnej fáze AIM sa pova�ujú
viaceré chemicky definované látky, ktoré sa v myokarde hroma-
dia poèas ischémie, alebo vznikajú poèas reperfúzie. Tieto che-
mické mediátory pochádzajúce z myokardu, nervových zakonèe-
ní, krvnej plazmy, trombocytov, leukocytov a endotelu koronár-
nych ciev pôsobia ako modulátory celulárnej elektrofyziológie (30).
Niektoré z týchto chemických látok majú arytmogénny úèinok,
iné zas pôsobia antiarytmicky. Ich vzájomné agonistické, èi anta-
gonistické pôsobenie rozhodne o tom, èi arytmia vznikne alebo
nie. Predpokladaný arytmogénny úèinok majú a v genéze ische-
mických a reperfúznych arytmií sa uplatòujú najmä cyklický ade-
nozínmonofosfát, kálium, kalcium, protóny, vo¾né kyslíkové radi-
kály, lyzofosfoglyceridy, vo¾né mastné kyseliny, palmitylkarnitín,
inozitoltrifosfát, histamín, 5-hydroxytryptamín, noradrenalín, an-
giotenzín II, adenozín, endotelín, prostaglandíny, tromboxán A2,
faktor aktivujúci trombocyty, leukotriény, opioidy a iné (28, 30,
35, 63, 80 132) .

Arytmogénne úèinky trombózy. Arytmogénne úèinky má aj
sama trombóza koronárnej artérie. Dôkazom toho je výskyt ma-
lígnych komorových arytmií pri trombotickej oklúzii a ich chýba-
nie pri mechanickej oklúzii koronárnej artérie napr. balónikom pri
perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike (PTCA) (45).
Trombóza koronárnej artérie sa na vzniku arytmií mô�e zúèastòo-
va� viacerými mechanizmami. Koronárna trombóza je komplexný
a dynamický proces, ku ktorému dochádza v dôsledku interakcie
trombogénneho endotelového povrchu, plazmatických koagulaè-
ných faktorov, krvných do�tièiek, lokálnych vazoaktívnych látok
a zápalových mediátorov (5). Pri zlo�itých celulárnych a humo-
rálnych dejoch, ktoré sprevádzajú vznik koronárneho trombu, do-
chádza ku vzniku mnohých, u� vy��ie uvedených chemických
mediátorov s potenciálne arytmogénnymi úèinkami. Za najvý-
znamnej�í arytmogénny faktor koronárnej trombózy sa pova�uje
trombín (45). Predpokladá sa, �e trombín pôsobí arytmogénne tým,
�e poèas reperfúzie stimuluje uvo¾òovanie inozitoltrifosfátu (72).
Nevyluèuje sa v�ak ani mo�nos� jeho priameho vplyvu na elektro-
fyziologické vlastnosti myocytu, ktorý sa mô�e uplatòova� v aryt-
mogenéze najmä poèas ischémie (45). Arytmogénne úèinky trom-
bínu zahròujú zvý�enie automacie, predå�enie repolarizácie a zvý-
�enie incidencie následných depolarizácií (�afterdepolarizations�)
(45, 68, 114).

Arytmogénne úèinky má aj faktor aktivujúci trombocyty (63,
67). Predl�uje trvanie akèného potenciálu, indukuje vznik vèas-
ných následných depolarizácií (�early afterdepolarizations�) a pre-
chodné zastavenie repolarizácie (63). Faktor aktivujúci trombocy-
ty sa uvo¾òuje z aktivovaných neutrofilov. Keï�e aktivované neut-
rofily migrujú do ischemického myokardu najmä poèas reperfú-
zie, predpokladá sa, �e faktor aktivujúci trombocyty sa zúèastòuje
na vzniku reperfúznych arytmií (63).

Arytmogénne mô�e pôsobi� aj ischémiou vyvolaná aktivácia
trombocytov, ktorá nezávisí od faktora aktivujúceho trombocyty
(39). Aktivácia trombocytov zvýrazòuje elektrofyziologické aryt-
mogénne úèinky ischémie. Vznik komorových arytmií sa pri nej
dáva do vz�ahu so skrátením trvania akèného potenciálu. Arytmo-
génne úèinky aktivácie trombocytov sú sprostredkované mecha-
nizmom závislým od tromboxánu za podporného vplyvu katecho-
lamínov. Mo�no im zabráni� antagonizovaním do�tièkových recep-
torov pre tromboxán napr. podaním kyseliny acetylosalicylovej.

Arytmogénny vplyv mô�e ma� aj adhézia (41) a agregácia
trombocytov (40) sprevádzajúca AIM alebo ischémiu myokardu.
Hádam najpresvedèivej�ím dôkazom pre to je výskyt do�tièko-
vých agregátov v koronárnych artériách chorých s ICHS, ktorí
zomreli náhlou a neoèakávanou smr�ou (58).

Trombocyty sa teda mô�u zapoji� do genézy arytmií a NSS
pri AIM alebo ischémii myokardu prostredníctvom viacerých me-
chanizmov sprevádzajúcich ich aktiváciu, adhéziu i agregáciu.
Antagonizovanie týchto mechanizmov má tak úlohu nielen pri pre-
vencii trombózy, ale zároveò mô�e zabráni� aj vzniku malígnych
komorových arytmií a NSS. Kyselina acetylosalicylová teda zni-
�uje mortalitu pri AIM nielen antiagregaènými, ale aj antiaryt-
mickými úèinkami.

Arytmogénne úèinky renínového-angiotenzínového- aldosteró-
nového systému (RAAS) pri AIM. V súèasnosti sa ve¾mi intenzív-
ne diskutuje o úèasti RAAS v genéze ischemických a reperfúz-
nych arytmií pri AIM. Viaceré experimentálne práce naznaèili
mo�né priame arytmogénne úèinky tohto systému v podmienkach
ischémie i reperfúzie a naopak, priame antiarytmické pôsobenie
inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) (77, 107,
125, 134). Jednoznaèné a definitívne potvrdenie týchto úèinkov
u ¾udí zatia¾ chýba.

Niet pochýb o tom, �e inhibítory ACE mô�u redukova� výskyt
komorových arytmií a NSS pri a po AIM nepriamo prevenciou
alebo zmiernením remodelácie ¼K, zlep�ením funkcie ¼K a od-
stránením alebo zmiernením ischémie myokardu (110).

V poslednom èase v�ak boli publikované viaceré klinické prá-
ce, ktorých výsledky by mohli slú�i� ako dôkaz aj o priamom za-
pojení RAAS do genézy ischemických a reperfúznych arytmií pri
AIM (20, 32, 99).

Potvrdením priamej úèasti RAAS na vzniku ischemických a re-
perfúznych arytmií by mohlo by� zistenie, �e vèasné podanie
(v priebehu 1. dòa AIM) inhibítora ACE kaptoprilu významne re-
dukovalo výskyt komorových arytmií tak vo vèasnej (na 3. deò),
ako aj v neskorej (na 14. deò) fáze AIM (20). Mo�ný priamy vplyv
inhibítorov ACE na reperfúzne arytmie zasa dos� presvedèivo na-
znaèuje výsledok inej klinickej práce (32), v ktorej sa u chorých
po ve¾mi vèasnom (pred trombolýzou) podaní kaptoprilu zistil
podstatne ni��í výskyt komorových arytmií v priebehu prvých 2
hodín hodnotených ako reperfúznych.

Arytmogénne úèinky endogénneho adenozínu. Vznik nie-
ktorých porúch srdcového rytmu pri AIM, najmä bradyarytmií
a zrýchleného komorového rytmu sa dáva do súvislosti aj s úèin-
kami endogénneho adenozínu, ktorý sa v myokarde vo zvý�enej
miere tvorí a uvo¾òuje pri ischémii i reperfúzii (8, 10, 49). Vy-
miznutie týchto arytmií po podaní teofylínu alebo aminofylínu,
ktoré pôsobia ako blokátory adenozínových receptorov, by mohlo
potvrdzova� túto hypotézu (10, 49).

Mechanizmus komorových arytmií v neskorej fáze AIM. Kým v ini-
ciálnej fáze AIM sú komorové arytmie vyvolané záva�nou akútnou
ischémiou, v neskor�m období, najmä po prvom tý�dni, vznikajú skôr
na podklade dobre definovaného anatomického substrátu v dôsledku
histologických a následných elektrofyziologických zmien v zóne in-
farktu a v periinfarktovej oblasti (47). Hlavným patofyziologickým
mechanizmom komorových arytmií v neskorej fáze AIM je aj me-
chanizmus reentry. Základným predpokladom pre jeho vznik je po-
malé vedenie v oblastiach na hranici medzi tvoriacou sa, resp. u� vy-
tvorenou, jazvou a nepostihnutým myokardom (132).
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Mechanizmus polymorfnej KT pri AIM. Mechanizmus vzniku
polymorfnej KT pri AIM nie je presne známy. Predpokladá sa, �e
polymorfná KT pri AIM vzniká na podklade fokálnych vèasných
následných depolarizácií, ktoré sa nemusia manifestova� predå�e-
ním intervalu Q-T (71). Výsledky niektorých experimentálnych
prác v�ak nevyluèujú ani mechanizmus reentry (73).

Autonómny nervový systém ako modulujúci faktor arytmií pri
AIM. Autonómny nervový systém je dôle�itým modulujúcim fak-
torom arytmií v priebehu AIM. Na vzniku arytmií pri AIM sa mô�e
zúèastòova� sympatikus, ako aj parasympatikus.

Aktivácia parasympatika je typická najmä pre AIM spodnej
steny (115). Príèinou je ischémiou vyvolaná stimulácia mechano-
receptorov, ktoré sú lokalizované práve v inferoposteriórnej ob-
lasti ¼K a ktoré sú zodpovedné za vyvolanie Bezoldovho�Jaris-
chovho reflexu s následnou výraznou bradykardiou a hypotenziou.
Zvý�ená aktivita parasympatika je i èastou príèinou porúch átrio-
ventrikulárneho (AV) vedenia pri AIM spodnej steny.

V genéze malígnych komorových arytmií a NSS má v�ak do-
minantnú úlohu prevaha sympatika, ktorá mô�e by� podmienená
zvý�ením jeho aktivity alebo relatívne poklesom aktivity parasym-
patika (141).

K aktivácii sympatika, ktorá sa prejavuje sínusovou tachykar-
diou a artériovou hypertenziou, dochádza najmä pri AIM prednej
steny (131). Príèinou reflexnej aktivácie sympatika v�ak mô�e by�
aj zlyhávanie srdca a kardiogénny �ok.

Sympatikus moduluje arytmogenézu prostredníctvom viace-
rých priamych elektrofyziologických úèinkov, ako aj nepriamych
vplyvov. Zvy�uje prah pre komorovú fibriláciu (140) a napomáha
vzniku v�etkých arytmogénnych mechanizmov, zvý�enej automa-
cie, spú��anej aktivity i mechanizmu reentry (100). Nepriamo sa
mô�e sympatikus zúèastòova� na vzniku arytmií prostredníctvom
viacerých �kodlivých úèinkov, najmä v�ak zvý�ením spotreby kys-
líka, zhor�ením koronárnej perfúzie a zväè�ením rozsahu AIM (43).
Antagonizovanie týchto priamych i nepriamych �kodlivých kar-
diálnych vplyvov sympatika prostredníctvom betablokátorov ve-
die k významnému poklesu výskytu malígnych komorových aryt-
mií, NSS a celkovej mortality pri i po AIM (11, 84, 118, 119, 138).

Komorové extrasystoly

KES sa pri AIM vyskytujú èasto. Podobne ako iné komorové
arytmie, najèastej�ie a v najvy��ej frekvencii sa zaznamenajú v pr-
vých dòoch AIM, najmä poèas prvých 24 hodín (22). V neskor-
�om období incidencia i frekvencia výskytu KES klesá. Pri pre-
pustení má frekventné KES (10/h) asi 20 %, komplexné KES asi
30 %, sporadické KES (10/h) asi 35 % a bez KES je pribli�ne 35
% chorých s AIM (7, 88).

Frekventné a komplexné KES sa v�eobecne pova�ujú za samo-
statný, nezávislý rizikový faktor NSS pri a po AIM (7, 13, 81, 88, 93).

Frekventné KES zaznamenané pri AIM sú spojené pribli�ne
s 2�3-násobným zvý�ením NSS i celkovej mortality v nasledov-
nom období (13, 81, 88, 93). V �túdii GISSI-2 bola celková mor-
talita v priebehu 1/2 roka po AIM u chorých bez KES 2 %, kým
u chorých s 10 KES/h to bolo 5,5 %. Incidencia NSS bola u cho-
rých s 10 KES/h takisto podstatne vy��ia (2,1 %) ako u chorých
bez KES (0,6 %) (88).

Za frekventné sa v�eobecne pova�ujú KES pri ich frekvencii
10/h (88). Stattersová a spol. (112) v�ak zistili, �e u trombolyzo-

vaných chorých je kritérium >25 KES/h v predikcii rizika zvý�e-
nej mortality ove¾a citlivej�ie. Frekvencia výskytu >10 KES/h zos-
táva optimálnym kritériom zvý�eného rizika pre netrombolyzova-
ných chorých. Trombolytická lieèba teda modifikuje význam frek-
ventných KES ako prediktora rizika zvý�enej mortality pri AIM.
U trombolyzovaných chorých majú frekventné KES vy��iu pred-
iktívnu hodnotu pri urèovaní rizika ako u chorých, ktorí neboli
lieèení trombolýzou (112).

Prevalencia frekventných KES (>10/h) u chorých s AIM udá-
vaná v trombolytickej ére sa významne nelí�i od ich prevalencie
v ére pred pou�ívaním trombolytickej lieèby a je pribli�ne 15�
20 % (13, 83, 88, 93, 112).

Komplexné KES. Komplexné (polymorfné, viazané v pároch,
vèasné) KES sú, rovnako ako frekventné KES, samostatným pred-
iktorom zvý�enej mortality pri a po AIM. (7, 88, 104). Zvy�ujú
mortalitu nezávisle od frekvencie KES/h. Podobne ako frekvent-
né, tak aj komplexné KES zvy�ujú riziko úmrtia po AIM pribli�ne
2�3-násobne.

Mechanizmus vplyvu KES na riziko NSS. Mechanizmus, akým
KES zvy�ujú riziko NSS, nie je presne známy. Navy�e vz�ah me-
dzi výskytom KES a prognózou chorých s AIM je sprevádzaný
viacerými paradoxami. KES sa na jednej strane pova�ujú za mar-
ker elektrickej nestability myokardu a potenciálneho spú��aèa
malígnych komorových arytmií, na druhej strane v�ak prechodné
zvý�enie ich frekvencie mô�e by� aj prejavom úspe�nej reperfúzie
(33, 50, 52, 139) spojenej s podstatne lep�ou prognózou a reduk-
ciou NSS (2, 64, 66, 108, 135). Antiarytmiká, podskupiny IC síce
potláèajú výskyt KES, ale nevedú k redukcii rizika NSS, naopak
významne ho zvy�ujú (116). Trombolýza celkovo frekvenciu KES
významnej�ie neovplyvòuje, prechodne ju mô�e dokonca i zvý-
�i�, a napriek tomu významne zlep�uje prognózu chorých s AIM,
vrátane redukcie NSS (54, 69, 70). V�etky tieto skutoènosti po-
merne presvedèivo dokazujú, �e KES nie sú tým jediným fakto-
rom zúèastòujúcim sa na vzniku malígnych komorových arytmií
pri AIM. Hypotéza, �e KES sú varovným signálom FK a NSS,
ktorý treba za ka�dú cenu potlaèi�, teda u� neplatí.

Predpokladá sa, �e trombolytická lieèba zlep�uje toleranciu
ku KES. Priaznivo ovplyvòuje arytmogénny substrát jednak tým,
�e zni�uje rozsah AIM, a jednak tým, �e zabraòuje alebo oslabuje
remodeláciu ¼K. Je pravdepodobné, �e za týchto okolností sa KES
ako spú��aè malígnych komorových arytmií neuplatní, resp. sa
uplatní podstatne menej èasto (112).

Limitácie KES ako prediktora NSS. Najväè�ou limitáciou KES
ako prediktora zvý�enej mortality pri a po AIM je, podobne ako pri
ostatných markeroch, ich pomerne nízka senzitívnos� (25�64 %),
ale najmä ich ve¾mi nízka pozitívna prediktívna hodnota, ktorá je iba
pribli�ne 10�25 % (46, 112, 124). Znamená to, �e reálne sa malígne
komorové tachyarytmie a NSS vyskytnú len u pomerne malej èasti
chorých s frekventnými a komplexnými KES. �pecifickos� KES ako
prediktora rizika NSS je pomerne vysoká � pribli�ne 80 %.

�tandardnou metódou, ktorá sa pou�íva na zistenie výskytu
KES, je 24-hodinové Holterovo monitorovanie EKG. K zaujíma-
vému záveru dospeli Connolly a Cairns (27), ktorí zistili, �e mo-
nitorovanie EKG poèas 6 alebo 24 hodín nepriná�a významnej�í
benefit v porovnaní s monitorovaním v trvaní 1 hodiny. Monito-
rovanie v trvaní viac ako 1 hodinu zvy�uje síce senzitívnos�, ale
na úkor zní�enia �pecifickosti v predikcii 1-roènej mortality po
AIM.
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Prevencia a lieèba KES. Pau�álna antiarytmická prevencia
mezokaínom alebo iným antiarytmikom s cie¾om zabráni� výsky-
tu KES, a tým aj spusteniu malígnych komorových arytmií pri
AIM, je prekonaná. Ove¾a dôle�itej�ie sú opatrenia, ktoré sú za-
merané na zmen�enie rozsahu AIM, na ochranu myokardu pred
ischémiou, zábranu remodelácie a vzniku zlyhávania ¼K, ako aj
na potlaèenie nepriaznivým vplyvov sympatikového autonómne-
ho nervového systému. Tieto opatrenia mô�u vies� k podstatnej
redukcii malígnych komorových arytmií i bez toho, �e by výz-
namnej�ie zni�ovali výskyt KES. Priaznivým vplyvom na arytmo-
génny substrát zabránia uplatneniu KES ako spú��aèa malígnych
komorových arytmií. Niektoré z nich, najmä betablokátory a prav-
depodobne aj inhibítory ACE, v�ak preukazujú i priame antiaryt-
mické úèinky a významne redukujú frekvenciu výskytu KES (20,
32, 99, 107). Betablokátory a pod¾a najnov�ích poznatkov asi aj
inhibítory ACE sú teda najoptimálnej�ími farmakologickými pros-
triedkami s komplexnými priaznivými úèinkami pri prevencii a po-
tlaèení výskytu KES, ako aj ich negatívneho elektrofyziologické-
ho i hemodynamického dopadu.

Niekedy mo�u by� KES vyvolané poruchami elektrolytov �
hypokáliémiou a hypomagnéziémiou, na ktoré musíme myslie�
najmä u chorých intenzívne lieèených diuretikami.

Podávanie magnézia pri jeho deficite je indikované. Názory
na jeho pou�itie u chorých bez jeho deficitu nie sú jednoznaèné.
V ka�dom prípade by sa malo poda� èo najskôr, e�te pred trombo-
lytickou lieèbou (36).

Podávanie antiarytmík by malo zosta� rezervované iba na prí-
pady, keï výskyt ve¾mi èastých a komplexných KES pretrváva aj
pri lieèbe betablokátormi, alebo po podaní magnézia a chorý KES
subjektívne ve¾mi zle toleruje, alebo keï vedú k významnému
zhor�eniu hemodynamickej situácie. V týchto prípadoch sa na
potlaèenie KES mô�e pou�i� mezokaín i.v. alebo amiodaron i.v.
a následne p.o. Då�ka podávania mezokaínu by mala by�, pokia¾
mo�no, èo najkrat�ia a nemala by presahova� 12�24 hodín (55).

Komorová tachykardia

Èasový priebeh výskytu KT pri AIM sa lí�i od priebehu FK.
V prvých hodinách AIM sa najmä PKT vyskytuje podstatne me-
nej èasto ako FK (22). Jej incidencia, na rozdiel od FK, sa zaèína
zvy�ova� a� po nieko¾kých hodinách od vzniku AIM. V nasledov-
nom období a� do 48 hodín od vzniku AIM je výskyt KT, najmä
nepretrvávajúcej, najèastej�í. Potom sa jej incidencia prechodne
zní�i a opä� sa zvy�uje s vrcholom 1�2 mesiace po AIM (79,
84).

Celkovo býva výskyt KT (pretrvávajúcej i nepretrvávajúcej
spolu) v pomerne �irokom intervale u 8�40 % chorých s AIM
(22, 111). Incidencia PKT, definovanej pri trvaní 30 s a viac, v�ak
poèas nemocniènej fázy AIM obvykle neprevy�uje 4 % (54).

Metaanalýzou 15 randomizovaných �túdií (111) sa zistilo, �e
u trombolyzovaných chorých bol výskyt KT v priebehu prvých 24
hodín podstatne vy��í ako u netrombolyzovaných chorých. Relatív-
ne riziko vzniku KT u chorých lieèených trombolýzou bolo pribli�-
ne 3-krát vy��ie ako u netrombolyzovaných chorých. Zvý�enú inci-
denciu KT nesprevádzal zvý�ený výskyt FK. Nie je vylúèené, �e
èastej�í výskyt KT u trombolyzovaných chorých súvisel s reperfú-
ziou. Rôzne metodologické nedostatky �túdií zahrnutých do metaa-
nalýzy v�ak nedovolili vyslovi� jednoznaèné závery.

V protiklade s uvedenou metaanalýzou sa v�ak v �túdii GIS-
SI-2 významné rozdiely vo výskyte PKT a NKT medzi tromboly-
zovanými a netrombolyzovanými chorými nezistili (54, 88).

Nepretrvávajúca komorová tachykardia

Údaje o incidencii NKT pri AIM kolí�u v pomerne ve¾kom
intervale 7�40 % (12, 13, 14, 24, 79, 84, 88, 93). Incidencie NKT
udávané v trombolytickej ére (88) sú ni��ie ako v ére pred pou�í-
vaním trombolytickej lieèby (13, 24, 79).

Ve¾mi závisí aj od toho, v akej fáze sa výskyt NKT hodnotí.
V prvých dòoch AIM mô�e by� jej incidencia pomerne vysoká, a�
u 40 % chorých (79, 84). V 2.�3. tý�dni AMI sa aspoò 1 epizóda
NKT zaznamená pribli�ne u 12 % chorých (12, 13, 93).

Frekvencia epizód NKT nebýva vysoká. U viac ako polovice
chorých sa zaznamenajú iba sporadické epizódy alebo dokonca
len 1 beh NKT. Podiel chorých s výskytom viac ako 10 epizód
NKT/24 h obvykle neprevy�uje 10 % (12, 13, 14, 93). Rovnako
iba pribli�ne 10 % pacientov má behy NKT pozostávajúce z viac
ako 10 komplexov a pribli�ne 1/3 chorých má najdlh�iu epizódu
NKT pozostávajúcu len z 3 komorových komplexov (14).

NKT býva ve¾mi èasto asymptomatická a väè�inou, hádam len
okrem ve¾mi frekventných epizód, nemá záva�nej�ie hemodyna-
mické následky (22).

Pravdepodobnos� výskytu NKT pri AIM sa zvy�uje v prítom-
nosti kongestívneho zlyhania srdca, kardiomegálie, ejekènej frak-
cie (EF) ¼K < 30�35 %, hypertrofie ¼K, poruchy vnútrokomo-
rového vedenia a prekonaného IM v minulosti (14, 79, 88).

Názory na prognostickú významnos� nepretrvávajúcej KT
zjavujúcej sa v priebehu alebo po AIM nie sú jednotné. Výskyt
NKT v priebehu prvých 48 hodín AIM obvykle nemá negatív-
ny dopad na prognózu (22). Ako naznaèili výsledky viacerých
�túdií, NKT zaznamenaná po 48 hodinách a� v priebehu prvé-
ho mesiaca AIM mô�e by� spojená so zvý�eným rizikom úmr-
tia. Dokonca u� nález jedného behu NKT mô�e zvy�ova� toto
riziko (12, 79).

V �túdii MPIP (14) sa výskyt NKT pri AIM, nezávisle od sys-
tolickej funkcie ¼K a aj od iných dôle�itých klinických a labora-
tórnych parametrov, spájal s 2-násobne vy��ou celkovou mortali-
tou a arytmickou smr�ou. I keï mortalita bola najvy��ia v priebe-
hu prvých 6 mesiacov po AIM, nepriaznivý prognostický vplyv
NKT pretrvával aj poèas nasledovných 3 rokov. Súèasný nález EF
< 30 % podstatne zvýraznil negatívny dopad NKT na prognózu
a bol sprevádzaný a� 5-násobným zvý�ením mortality. Poèas 3-
roèného sledovania chorých s NKT pri AIM a EF < 30 % bola
celková mortalita 57 % a arytmická smr� sa vyskytla u 34 % cho-
rých.

Podobné súvislosti medzi repetitívnymi formami komorovej
ektopie a mortalitou, ako aj medzi prediktívnou hodnotou kom-
plexných komorových arytmií a zní�enou EF ¼K sa pozorovali aj
v �túdii MILIS (Multicenter Investigation of Limitation of Infarct
Size) (93).

V �túdii GISSI-2 (88) sa v�ak význam NKT ako samostatné-
ho prediktora NSS a celkovej mortality nepotvrdil.

Podobne ani Brugada a spol. (18) nezistili �tatisticky významný
rozdiel v indukcii pretrvávajúcej monomorfnej KT medzi chorý-
mi s NKT a chorými bez tejto poruchy rytmu v období 1�2 tý�-
dòov po AIM.
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Ako ukázali poznatky zo �túdie MADIT (Multicenter Auto-
matic Defibrillator Implantation Trial), NKT je významným pred-
iktorom NSS pri jej súèasnej kombinácii s ïal�ími markermi rizi-
ka, ako sú EF ¼K < 35 % a indukovate¾ná pretrvávajúca mono-
morfná KT, ktorá sa nedá potlaèi� prokaínamidom (92).

Prevencia a lieèba NKT. Podobne ako pri iných komorových aryt-
miách sú betablokátory spolu s ïal�ími, u� uvedenými, modernými
lieèebnými postupmi pri AIM základným prostriedkom farmakolo-
gickej prevencie a lieèby NKT. �pecifická antiarytmická lieèba NKT
pri AIM sa indikuje, keï ve¾mi èasté behy NKT pretrvávajú aj pri
lieèbe betablokátormi, alebo tieto sú kontraindikované. Antiarytmic-
ká lieèba je nevyhnutná i vtedy, ak je NKT sprevádzaná symptóma-
mi, ako sú synkopa, závraty alebo stenokardie. Na potlaèenie výskytu
NKT sa mô�e pou�i� mezokaín, amiodaron a prokaínamid. Dlhodo-
bá antiarytmická profylaxia pri vèasnej NKT nie je potrebná (22).

Jednotné smernice, ktoré by urèovali ïal�í postup u chorých
s asymptomatickou NKT zaznamenanou v neskorej fáze AIM,
neexistujú. Navy�e nie je celkom isté, èi potlaèenie NTK antiaryt-
mikami vedie zároveò i k redukcii NSS. Chorí s výskytom NKT
v neskorej fáze AIM vy�adujú komplexné neinvazívne zhodnote-
nie, ktoré by malo rozhodnú� o nevyhnutnosti invazívneho elek-
trofyziologického vy�etrenia. Väè�ina navrhovaných algoritmov sa
zhoduje v tom, �e významne redukovaná funkcia ¼K s EF < 30�
35 % a prítomnos� ïal�ích neinvazívnych prediktorov zvý�eného
rizika NSS by mali by� dôvodom na vykonanie programovanej sti-
mulácie komôr (48, 92, 126, 142). Indukcia monomorfnej PKT,
by mala by� indikáciou pre profylaktickú antiarytmickú lieèbu.
V súèasnosti síce pribúdajú dôkazy o tom, �e profylaktická im-
plantácia kardiovertera-defibrilátora u chorých s asymptomatic-
kou NKT, EF < 35% a indukovate¾nou pretrvávajúcou monomor-
fnou KT zni�uje NSS podstatne úèinnej�ie ako elektrofyziologic-
ky riadená farmakologická lieèba (92), definitívne stanovisko v�ak
prinesú a� výsledky práve prebiehajúcich ve¾kých randomizova-
ných �túdií, ako je: CABG Patch (Coronary Artery Bypass Graft
Patch) (16) CAT (Cardiomyopathy Trial (23) a MUSTT (Multi-
center Unsustained Tachycardia Trial) (21).

Pretrvávajúca komorová tachykardia

Prognostický význam PKT, podobne ako FK, závisí predov�et-
kým od toho, v ktorej fáze AIM sa zjavuje a èi jej výskyt je alebo nie
je sprevádzaný zlyhávaním srdca, resp. redukovanou funkciou ¼K.

Vèasná PKT. PKT, ktorá sa vyskytne v priebehu prvých 24�
48 hodín AIM, je sprevádzaná vy��ou hospitalizaènou mortalitou,
a to i za neprítomnosti zlyhávania srdca (9). Zvý�ená hospitali-
zaèná mortalita u chorých so vèasnou PKT sa obvykle dáva do
vz�ahu s väè�ím rozsahom AIM (60).

Vèasná KT nemá tendenciu k rekurencii a nemá ani negatív-
ny dopad na dlhodobú prognózu (9, 31).

V �túdii TIM II (Thrombolysis in Myocardial Infarction Pha-
se II Trial) (9) sa vèasná KT vyskytla významne èastej�ie u cho-
rých s uzavretou koronárnou artériou prislúchajúcou AIM. Pozo-
rovala sa aj �tatisticky nevýznamná tendencia vy��ieho výskytu
PKT pri prednom AIM ako spodnom AIM. Vek, výskyt predchá-
dzajúceho IM v anamnéze, systolická funkcia ¼K a ani iné kli-
nické parametre nemali významný vplyv na výskyt vèasnej PKT.

Neskorá PKT. PKT, ktorá sa objavuje po 24�48 hodinách od
vzniku AIM, má tendenciu k rekurencii a hor�iu dlhodobú prog-

nózu (26, 44, 136). Vyskytuje sa èastej�ie predov�etkým u star�ích
chorých s obmedzenou systolickou funkciou ¼K s EF < 40 %,
s viaccievnym postihnutím koronárnych artérií, s opakovanými IM
v minulosti a s aneuryzmou ¼K (47, 106, 136).

Údaje o riziku NSS a celkovej mortalite chorých s neskorým
výskytom PKT sú znaène protichodné. Zistená incidencia NSS
kolí�e v �irokom intervale od ve¾mi nízkych hodnôt pribli�ne 2 %
a� k hodnotám extrémne vysokým pribli�ne 80 % (19, 106, 133,
136). Je ve¾mi pravdepodobné, �e z h¾adiska dlhodobej prognózy
chorí s neskorou PKT komplikujúcou AIM netvoria homogénnu
skupinu. Zdá sa, �e chorí s hemodynamicky stabilnou PKT majú
dlhodobú prognózu podstatne lep�iu ako chorí s hemodynamicky
významnou PKT sprevádzanou najmä klinickou smr�ou, resp. za-
stavením krvného obehu (�cardiac arrest�) (19, 106), a �e táto sku-
toènos� mô�e sèasti vysvetli� ve¾ké rozdiely v udávanej mortalite
medzi jednotlivými �túdiami.

Okrem zastavenia obehu sprevádzajúceho PKT sa identifiko-
vali i ïal�ie prediktory rizika NSS a celkovej mortality v nasle-
dovnom období po AIM, ako sú vek >70 rokov, zlyhávanie srdca
triedy III alebo IV pod¾a Killipa v priebehu AIM, predný AIM,
aneuryzma ¼K, viaccievne postihnutie koronárnych artérií a opa-
kované IM v anamnéze (19, 106, 138).

Lieèba PKT. Postup pri lieèbe záchvatu PKT závisí predov�et-
kým od sprievodných klinických príznakov. Ak je PKT sprevádza-
ná synkopou, hypotenziou, zlyhávaním srdca alebo stenokardia-
mi, je nevyhnutná okam�itá elektrická kardioverzia. Ak chorý PKT
dobre toleruje, mo�no sa pokúsi� najprv o farmakologickú úpravu
rytmu. Smernice Európskej kardiologickej spoloènosti uvádzajú
ako liek prvej vo¾by mezokaín i.v.. Pou�i� v�ak mo�no aj amioda-
ron a prokaínamid i.v. (105). Betablokátory podané i.v. obvykle
nie sú a� také efektívne v potlaèení PKT pri AIM. Ich miesto je
predov�etkým v prevencii PKT i FK. Pri zlyhaní farmakologickej
antiarytmickej lieèby je indikovaná elektrická kardioverzia. Pri ne-
úspechu opakovanej aplikácie elektrických výbojov sa odporúèa
podanie bretýlia, ktoré samo mô�e odstráni� PKT alebo mô�e zlep-
�i� úèinnos� elektroimpulzoterapie (89).

Vèasná PKT, podobne ako vèasná FK, nemá tendenciu recidi-
vova�. Preto sa dlhodobá profylaktická antiarytmická lieèba ok-
rem betablokátorov neindikuje.

Výskyt PKT po viac ako 48 hodinách od vzniku AIM v�ak
vy�aduje profylaktickú, najlep�ie elektrofyziologicky riadenú far-
makologickú antiarytmickú lieèbu alebo nefarmakologickú pre-
venciu NSS. Súèas�ou mana�mentu týchto chorých by mal by� aj
agresívnej�í prístup v rie�ení základného ochorenia (koronarogra-
fia, revaskularizaèný výkon).

Polymorfná komorová tachykardia

KT, ktorá sa vyskytne v priebehu AIM, je väè�inou monomor-
fná. Polymorfná PKT komplikuje priebeh AIM pomerne zriedka-
vo (66, 109, 137). Gressinová a spol. (52) zaznamenali pri AIM aj
výskyt KT s rôznymi morfológiami QRS a polymorfnú KT. Väè-
�inou v�ak i�lo o krátke epizódy (<15 komplexov QRS) NKT.

Chorí s výskytom polymorfnej KT pri AIM majú na EKG mino
paroxyzmu väè�inou normálny alebo len mierne predå�ený inter-
val Q-T (94, 137). Vznik polymorfnej KT pri AIM obvykle nebý-
va ani vo vz�ahu k extrémnej sínusovej bradykardii, predchádza-
júcim pauzám alebo abnormalitám elektrolytov (137). Polymor-
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fná KT pri AIM teda väè�inou nemá charakter typický pre KT
typu �torsade de pointes�.

Polymorfná KT vzniká nezávisle od lokalizácie AIM, jeho roz-
sahu a funkcie ¼K. Jej výskytu predchádzajú u väè�iny chorých
s AIM klinické alebo elektrokardiografické príznaky záva�nej re-
kurentnej ischémie myokardu (121, 137). I keï ojedinele mô�e
by� výskyt polymorfnej KT pri AIM podmienený spazmom koro-
nárnej artérie, u väè�iny chorých sa pri koronarografii zis�uje vy-
soký stupeò reziduálnej stenózy (90 % a viac) koronárnej artérie
prislúchajúcej AIM (137). Výskyt KT tohto typu u chorých s AIM
je teda prediktorom záva�ného organického postihnutia koronár-
nej artérie prislúchajúcej AIM.

Ak sa polymorfná KT vyskytne po predchádzajúcej úspe�nej
trombolýze, mo�no ju pod¾a Wolfeho a spol. (137) pova�ova� za
reoklúznu arytmiu, teda arytmiu, ktorá nasvedèuje pre opätovný
úplný uzáver, pôvodne aspoò parciálne, rekanalizovanej koronár-
nej artérie prislúchajúcej AIM.

Lieèba polymorfnej KT. Mezokaín býva len zriedkavo úèinný
pri potlaèení tejto KT (94, 137). Ostatné antiarytmiká triedy I sú
neúèinné, alebo dokonca pôsobia arytmogénne, teda mô�u e�te
zhor�i� priebeh polymorfnej KT pri AIM. Podanie magnézia i.v.
alebo prestimulovanie vy��ou frekvenciou (�overdrive stimulácia�)
sú obvykle tie� bez efektu. Betablokátory takisto nie sú úèinné
v lieèbe a prevencii tejto KT (97). Najúèinnej�í pri jej odstránení
je amiodaron podaný i.v. (90, 137), èo je pomerne paradoxné, na-
ko¾ko jeho arytmogénne úèinky sa mô�u prejavova� práve vzni-
kom polymorfnej KT.

Prevencia polymorfnej KT. Prognóza chorých s AIM, u kto-
rých sa vyskytla polymorfná KT, je pomerne nepriaznivá. Riziko
NSS alebo úmrtia v dôsledku �a�kého po�kodenia centrálneho
nervového systému pri prolongovanej resuscitácii je vysoké, naj-
mä ak sa vèas nezabezpeèí adekvátna lieèba. Výskyt KT tohto ty-
pu by mal by� aj podnetom pre, pokia¾ mo�no èo najvèasnej�ie,
pou�itie agresívnej�ích revaskularizaèných postupov, ako je PTCA
alebo aortokoronárny bypass. Trombolytická a vazodilataèná lieèba
obvykle toti� nie sú efektívne v prevencii tejto KT. Koronárna re-
vaskularizácia predstavuje najefektívnej�í spôsob prevencie tejto
KT, a tým aj prevencie NSS (57, 76, 137).

Fibrilácia komôr

FK je najzáva�nej�ia a najèastej�ia potenciálne letálna kom-
plikácia AIM. Mô�e sa vyskytnú� v ktoromko¾vek období AIM,
najèastej�ie sa v�ak vyskytuje v prvých hodinách AIM. FK mô�e
vzniknú� ako primárna porucha srdcového rytmu alebo sekundár-
ne prechodom z KT.

Ak sa FK zjaví poèas prvých 24�48 hodín, ide o vèasnú FK,
pri výskyte po 24�48 hodinách o neskorú FK (22, 111, 129). Asi
70 % epizód vèasnej FK vzniká v priebehu prvých 4�6 hodín
a 85 % poèas prvých 24 hodín od vzniku AIM (3). Ako sme u�
uviedli, vèasná FK je najèastej�ou príèinou NSS v predhospitali-
zaènej fáze.

Ako primárna FK sa klasifikuje vtedy, ak vzniká u chorých
bez príznakov zlyhávania srdca, èi kardiogénneho �oku (22). Se-
kundárna FK sa zjavuje ako následok zlyhávania srdca alebo kar-
diogénneho �oku. Vèasná FK je väè�inou primárna. FK, ktorá sa
vyskytuje po 48 hodinách od vzniku AIM, je èastej�ie sekundárna

(74). Solomon a spol. (111) rozde¾ujú na vèasnú a neskorú iba
primárnu FK.

Rozli�ovanie medzi vèasnou a neskorou FK, ako aj medzi pri-
márnou a sekundárnou FK má význam predov�etkým z prognos-
tického h¾adiska, i keï názory v tomto smere nie sú v�dy jednot-
né.

Vèasná FK. Pôvodne sa predpokladalo, �e vèasná primárna
FK neovplyvòuje ani krátkodobú ani dlhodobú prognózu (42, 122).
Výsledky ve¾kých �túdií (6, 9, 127) v�ak ukázali, �e hospitalizaè-
ná mortalita chorých so vèasným výskytom primárnej FK je výz-
namne vy��ia ako u chorých bez FK. Nepriaznivý vplyv na dlh-
dobú prognózu sa v�ak nepreukázal (6, 9, 128). Vy��ia hospitali-
zaèná mortalita pri výskyte vèasnej primárnej FK sa obvykle vy-
svet¾uje väè�ím rozsahom AIM (60, 127), dôkazom èoho mô�e
by� i èastej�í výskyt iných komplikácií, ako je AV-blokáda a fibri-
lácia predsiení (6). V �túdii TIMI II mali chorí s výskytom vèas-
nej primárnej FK významne èastej�ie uzavretú koronárnu artériu
prislúchajúcu AIM ako chorí bez tejto arytmie (9).

Neskorá FK sa pova�uje obvykle za prognosticky ove¾a záva�-
nej�iu ako vèasná. Prognóza chorých s výskytom neskorej FK je
v�eobecne nepriaznivá. Údaje o 1-roènej mortalite kolí�u v znaè-
nom rozsahu 23�80 % (26, 44, 83, 136).

Pod¾a Jensena a spol. (74) èasová hranica 48 hodín nie je a�
taká rozhodujúca pre posúdenie prognostického rizika FK. Ove¾a
významnej�ím ukazovate¾om dlhodobej prognózy je pod¾a týchto
autorov súèasná prítomnos� alebo neprítomnos� zlyhávania srdca.
Chorí s neskorým výskytom FK majú síce podstatne vy��iu mor-
talitu poèas obdobia nasledujúcich 1, 3 a 5 rokov ako chorí so
vèasnou FK. Tento rozdiel v�ak nie je podmienený vlastnou FK,
ale súèasným èastej�ím výskytom zlyhávania srdca. Prognóza cho-
rých so vèasnou a neskorou FK bez zlyhávania srdca sa pod¾a Jen-
sena podstatne nelí�i (74).

Willems a spol. (136) identifikovali nasledovné markery zvý-
�enej následnej celkovej mortality u chorých s neskorou FK pri
AIM: vek nad 70 rokov, trieda zlyhávania srdca III alebo IV pod¾a
Killipa, predný AIM a opakované IM v minulosti.

Sekundárna FK sa v�eobecne pova�uje za vá�nu komplikáciu
AIM. Jej výskyt je spojený s vysokou hospitalizaènou mortalitou
(38�60 %) (34, 95, 97, 122, 129).

Sekundárna FK je samostatným a nezávislým prediktorom
nemocniènej mortality pri AIM (95, 122, 129). Potvrdzuje to i �tú-
dia MILIS, v ktorej pravdepodobnos� úmrtia chorých so sekun-
dárnou FK pri porovnaní chorých bez tejto arytmie zostala výz-
namne vy��ia aj po zlep�ení funkcie ¼K (122). U chorých s kar-
diogénnym �okom v�ak výskyt sekundárnej FK u� nepriná�a ïal-
�ie zhor�enie krátkodobej prognózy, ktorá je u� beztak ve¾mi
nepriaznivá. FK tu predstavuje obvykle preterminálnu arytmiu
odrá�ajúcu rozsiahlu ireverzibilnú de�trukciu myokardu ¼K.

Celkovo majú chorí so sekundárnou FK pribli�ne 2-násobne
vy��ie riziko úmrtia poèas nemocniènej fázy ako chorí bez výsky-
tu sekundárnej FK (129). U chorých so sekundárnou FK a spod-
ným AIM je mortalita ni��ia ako u chorých s AIM na prednej ste-
ne alebo v inej lokalizácii. Najèastej�ími príèinami úmrtia u cho-
rých so sekundárnou FK sú kardiogénny �ok a refraktérna FK.
Potom nasledujú elektromechanická disociácia, ruptúra srdca
a akútny p¾úcny edém. Kým kardiogénny �ok je najèastej�ou prí-
èinou úmrtia poèas nemocniènej fázy aj u chorých bez sekundár-
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nej FK, refraktérna FK sa v�ak ako príèina úmrtia vyskytuje pod-
statne èastej�ie u chorých so sekundárnou FK ako bez nej. Sekun-
dárna FK je teda markerom ve¾kého rozsahu nekrózy myokardu
s vysokým rizikom fatálnych mechanických i elektrických kom-
plikácií.

Význam sekundárnej FK sa z h¾adiska dlhodobej prognózy
neposudzuje jednotne (34, 74, 122, 129, 136). V niektorých prá-
cach bol výskyt sekundárnej FK pri AIM sprevádzaný významne
hor�ou dlhodobou prognózou (34, 74, 136). Naproti tomu v iných
�túdiách (122, 129) sa negatívny vplyv sekundárnej FK na dlho-
dobú prognózu nedokázal. Na základe tohto zistenia sa predpo-
kladá, �e sekundárna FK sama osebe neovplyvòuje dlhodobú prog-
nózu. Táto závisí skôr od rozsahu a záva�nosti po�kodenia myo-
kardu a postihnutia koronárnych artérií ako od samej sekundárnej
FK.

Neskorá sekundárna FK. I keï v�eobecne v�etci chorí so se-
kundárnou FK majú hor�iu krátkodobú prognózu ako chorí s pri-
márnou FK, neskorá sekundárna FK pri AIM je sprevádzaná výz-
namne vy��ou mortalitou poèas hospitalizaènej fázy ako vèasná
sekundárna FK (44, 122, 129). Priebeh AIM je u chorých s ne-
skorou sekundárnou FK komplikovanej�í v dôsledku väè�ieho roz-
sahu AIM, vy��ieho výskytu záva�ného zlyhávania srdca i ïal�ích
komplikácií, ako je perikarditída alebo AV-blokády (129, 136).

Chorí s výskytom neskorej sekundárnej FK majú v�eobecne
hor�iu aj dlhodobú prognózu ako chorí so vèasnou sekundárnou
FK (44, 74, 136). V �túdii GISSI bol v�ak výskyt neskorej oproti
výskytu vèasnej sekundárnej FK sprevádzaný iba �tatisticky ne-
významne vy��í trendom mortality v posthospitalizaènej fáze FK
(129).

Èastej�í výskyt poinfarktovej angina pectoris alebo reinfarktu
(129) u chorých s neskorou sekundárnou FK nasvedèuje pre zá-
va�ný nález na koronárnych artériách s èastým pretrvávaním oklú-
zie koronárnej artérie prislúchajúcej AIM, resp. významnej rezi-
duálnej ischémie myokardu.

Nepriaznivá prognóza chorých s neskorým výskytom malíg-
nych komorových tachyarytmií komplikujúcich AIM by mala naj-
mä pri súèasnej významnej redukcii systolickej funkcie ¼K nabá-
da� k pou�itiu podstatne agresívnej�ích postupov pri ich mana�-
mente, zameraných tak na základné ochorenie srdca (koronaro-
grafia, revaskularizácia), ako aj na malígne komorové arytmie
(invazívna elektrofyziológia, farmakologická a hlavne nefarma-
kologická prevencia NSS).

Odhaduje sa, �e FK komplikuje priebeh u viac ako 30 % cho-
rých s AIM (22). Kým sa výskyt FK v predhospitalizaènej fáze
v posledných 30 rokoch významne nezmenil, pri výskyte poèas
nemocniènej fázy bada� kontinuálny pokles, ktorý zaèal e�te pred
rutinným pou�ívaním trombolýzy v lieèbe AIM a ktorý bol spô-
sobený zavedením koronárnych jednotiek (3). V predtrombolytic-
kej ére sa výskyt FK poèas nemocniènej fázy udával pribli�ne u 10
% chorých s AIM (75, 86). V trombolytickej ére sa jej incidencia
poèas hospitalizácie udáva priemerne u 3,5�6,5 % chorých s AIM
(54, 69, 70, 111).

Prevencia FK. Ako to ukázali výsledky ve¾kých randomizova-
ných �túdií trombolytická lieèba vedie k významnému celkovému
poklesu FK pri AIM poèas nemocniènej fázy. Ochranný úèinok
trombolytickej lieèby voèi výskytu FK je najvýraznej�í vtedy, ak
sa trombolytická lieèba podá do 3 hodín od zaèiatku príznakov
AIM. Napríklad v �túdii GISSI klesol výskyt FK u trombolyzo-

vaných chorých celkovo o 22 % a pri podaní trombolytickej lieè-
by do 3 hodín od vzniku príznakov AIM o 29 % (129).

Priaznivý vplyv trombolytickej lieèby na incidenciu FK je
podmienený významným poklesom sekundárnej FK (129). Trom-
bolytická lieèba nevedie k redukcii výskytu primárnej FK (127).
Naopak, ojedinele sa pozorovalo dokonca zvý�enie výskytu vèas-
nej primárnej FK po podaní trombolytickej lieèby (15, 38). Uva-
�uje sa, �e by to mohlo by� v súvislosti s úspe�nou reperfúziou.

Protektívny úèinok trombolytickej lieèby sa teda uplatòuje iba
voèi FK, ktorá je významným spôsobom závislá od záva�nosti
po�kodenia myokardu. Mechanizmus, ktorým trombolytická lieè-
ba redukuje výskyt sekundárnej FK, spoèíva vo vèasnej reperfúzii
a záchrane reverzibilne po�kodeného myokardu s následným za-
medzením rozvoja dysfunkcie ¼K (17, 129). Vèasná rekanalizá-
cia koronárnej artérie prislúchajúcej AIM èi u� trombolýzou, ale-
bo mechanicky pomocou PTCA je spojená s významne ni��ím
výskytom spontánnych a indukovaných komorových arytmií, s lep-
�ou funkciou ¼K a s redukciou NSS i celkovej mortality chorých
pri a po AIM (2, 64, 66, 108, 135). Prítomnos� alebo neprítomnos�
otvorenej koronárnej artérie prislúchajúcej AIM s dostatoèným
antegrádnym prietokom je pritom samostatným, nezávislým pred-
iktorom prognózy chorých s AIM (teória otvorenej koronárnej
artérie prislúchajúpcej AIM) (64, 135).

Okrem trombolytickej lieèby sa v�ak na celkovom zní�ení vý-
skytu FK pri AIM podie¾ajú i ïal�ie podporné lieky, ktoré preuka-
zujú viaceré priame i nepriame protektívne úèinky voèi FK. Sú to
betablokátory, kyselina acetylosalicylová a inhibítory ACE (11, 39,
20, 110, 118, 119, 138).

Pou�itie trombolytickej lieèby, pokia¾ mo�no èo najskôr od za-
èiatku príznakov AIM a pokia¾ mo�no u v�etkých vhodných cho-
rých, ako aj vèasné podanie kyseliny acetylosalicylovej, betabloká-
torov a inhibítorov ACE sú najlep�ími preventívnymi opatreniani
ochraòujúcimi pred vznikom FK poèas hospitalizaènej fázy.

Najväè�í význam v prevencii FK v�ak predsa len patrí betab-
lokátorom, ktoré majú jednoznaène a presvedèivo preukázaný
priaznivý vplyv na krátkodobú i dlhodobú prognózu. Ich podanie,
najlep�ie èo najskôr od zaèiatku príznakov AIM, má za následok
podstatnú redukciu výskytu malígnych komorových arytmií a NSS
tak poèas nemocniènej fázy, ako aj dlhodobo po AIM. Betabloká-
tory by sa mali poda� v�etkým chorým, ktorí pre ne nemajú kon-
traindikácie. Dôvodom na nepodanie by nemali by� ani mierne
príznaky zlyhávania ¼K, ba dokonca ani EF pod 40 %, preto�e sa
dokázalo, �e práve chorí so zní�enou funkciou ¼K z betablokáto-
rov najviac profitujú (11, 118). Star�í vek a frekvencia akcie srd-
ca 60�70/min takisto nie sú dôvodmi pre kontraindikáciu betab-
lokátorov pri AIM. S ich podávaním by sa malo zaèa� optimálne
do 4�6 hodín, maximálne do 12 od vzniku príznakov AIM. Úvod-
ná dávka sa podá i.v. ako bolus a pokraèuje sa perorálnym podá-
vaním betablokátora. Iniciálna bolusová dávka metoprololu je 15
mg i.v., ktorá sa podá v 3 dávkach po 5 mg s intervalom 2�5
minút medzi ka�dou dávkou. O 15 minút po podaní poslednej
bolusovej dávky sa zaène s perorálnym podávaním. Poèas 48 ho-
dín sa odporúèa podávanie 50 mg ka�dých 6 hodín. Potom, ak
chorý lieèbu toleruje, sa prejde na podávanie 100 mg 2-krát den-
ne. Spôsob podávania atenololu je podobný. Bolusová dávka je
5�10mg, po nej nasleduje perorálne podávanie v dávke 100 mg/
deò. Za efektívnu sa pova�uje lieèba betablokátormi vtedy, ak frek-
vencia akcie srdca klesne na hodnoty 50�60/min.
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Preventívne podávanie mezokaínu s cie¾om zní�i� výskyt FK,
ako sa to v minulosti odporúèalo u v�etkých chorých s AIM a ne-
skôr iba u chorých s èastými alebo komplexnými KES pri AIM,
sa v súèasnosti väè�inou nepova�uje za odôvodnené. Mezokaín
síce významne (o 33 %) zni�uje výskyt FK pri AIM, na druhej
strane v�ak spôsobuje zvý�enie mortality pravdepodobne v dô-
sledku èastej�ieho výskytu fatálnych bradyarytmií a asystólie. (62,
87). Navy�e èasté a komplexné KES sú síce nezávislým marke-
rom zvý�enej mortality pri AIM, ich prediktívna hodnota ako pred-
iktora výskytu FK je v�ak nízka (46, 112, 124). Ak by èasté a kom-
plexné KES mali by� dôvodom na preventívne podávanie mezoka-
ínu, dostávala by ho zbytoène a zvý�eným rizikom úmrtia v sú-
vislosti s touto lieèbou by bola ohrozená i ve¾ká èas� chorých bez
reálneho rizika FK. Neustály trend k poklesu výskytu FK pri AIM
a mo�nos� pomerne ¾ahkého zvládnutia FK poèas sledovania na
koronárnej jednotke sú ïal�ími racionálnymi dôvodmi, preèo sa
preventívne podávanie mezokaínu nepova�uje za opodstatnené (3).
Pou�itie mezokaínu alebo iného antiarytmika pred podaním trom-
bolytickej lieèby s cie¾om zabráni� alebo redukova� výskyt reper-
fúznych arytmií tie� nie je indikované, preto�e zatia¾ chýba pre-
svedèivý a jednoznaèný dôkaz o tom, �e by reperfúzia významne
zvy�ovala výskyt malígnych komorových arytmií.

Lieèba FK. Skupina odborníkov Európskej kardiologickej spo-
loènosti (120) odporúèa pri lieèbe FK postupova� pod¾a in�trukcií
Európskeho koncilu pre resuscitáciu (1) (obr. 1). Ako vazopresor
sa pod¾a týchto smerníc odporúèa adrenalín. Iní v�ak pova�ujú
noradrenalín za efektívnej�í (85). Pod¾a týchto in�trukcií a v súla-
de s výsledkami iných prác (130) sa lieèba FK zaèína v�dy (ak sú
dostupné) nefarmakologickými postupmi. Okam�ité aplikovanie
defibrilaèného výboja je efektívnej�ie ako oneskorená defibrilá-
cia, ktorej predchádza farmakologická lieèba. Najmä podanie
mezokaínu e�te pred elektrickým výbojom mô�e ma� nepriaznivý
vplyv na ïal�í priebeh elektrickej defibrilácie. Mezokaín mô�e
zvý�i� defibrilaèný prah a vyvola� tie� asystóliu, ktorá má za ná-
sledok neúèinnos� alebo oneskorenú úèinnos� následných elektric-
kých výbojov. Preto sa v prípade neúèinnosti iniciálnej defibrilá-
cie odporúèa aplikova� nieko¾ko ïal�ích za sebou idúcich výbojov
a a� pri ich zlyhaní zaèa� s podávaním medikamentóznej lieèby,
vazopresorov a antiarytmík. Z antiarytmník sa po opakovaných
neúspe�ných defibrilaèných výbojoch odporúèa predov�etkým
mezokaín. Mezokaín sa podáva intravenózne (i.v.) v iniciálnej dáv-
ke 1 mg/kg hmotnosti s mo�nos�ou opakovania polovice tejto dávky
ka�dých 8�10 minút a� do celkovej dávky 4 mg/kg hmotnosti
(120) a s následnou udr�ovacou infúziou. Okrem mezokaínu sa

Obr. 1. Smernice Európskeho resuscitaèného koncilu pre postup pri lieèbe fibrilácie komôr (1992).
Fig. 1. European Resuscitation Council guidelines on the treatment of ventricular fibrillation (1992).
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mô�u pou�i� i amiodaron a prokaínamid. Amiodaron sa podáva
v iniciálnej dávke 2�5 mg/kg hmotnosti i.v. poèas 10�20 mi-
nút, potom v dávke 10�20 mg/kg/24 h alebo 500�1000 mg/24
h) (89). V prípade nevyhnutnosti mô�u by� dávky amiodaronu e�-
te vy��ie, a� 20�30 mg/kg/24 h (91). Pri rezistentnej FK pretrvá-
vajúcej aj napriek v�etkým vy��ie uvedeným opatreniam sa odpo-
rúèa bretylium, ktorého pou�itie je práve vyhradené len pre tieto
situácie (82, 89).

V�dy treba korigova� aj prípadné poruchy vnútorného pros-
tredia, ako sú hypokáliémia, hypomagnéziémia, acidóza a iné, ktoré
mô�u prispieva� ku vzniku i rekurencii FK a s ktorými treba po-
èíta� najmä u chorých s predchádzajúcou diuretickou lieèbou.

Vèasná primárna FK sa vyskytuje obvykle ako jedna epizóda,
ktorá po zru�ení nemá tendenciu sa opakova�. Navy�e po 4�6
hodinách od vzniku AIM riziko jej vzniku rapídne klesá. Preto po
jej zvládnutí sa indikuje iba krátkodobá profylaktická antiarytmická
lieèba, ktorá je úplne opodstatnená, ale tie� iba na prechodný, krátky
èas, aj pri výskyte opakovaných, resp. ve¾mi èastých epizód vèas-
nej primárnej FK. V prvom rade sa treba pokúsi� o prevenciu re-
kurencie FK betablokátormi podávanými parenterálne. Ak sú be-
tablokátory kontraindikované alebo neúèinné, do úvahy prichádzajú
predov�etkým mezokaín, amiodaron a prokaínamid.

Neskorá FK na rozdiel od vèasnej FK má tendenciu k reku-
rencii. Preto sa u chorých, ktorí pre�ili epizódu FK po 48 hodi-
nách od vzniku AIM, v�dy indikuje farmakologická alebo nefar-
makologická antiarytmická lieèba za úèelom prevencie NSS. Títo
chorí obvykle vy�adujú aj intenzívne rie�enie základného ochore-
nia (koronarografia a prípadný revaskularizaèný výkon).

Prevencia a lieèba FK v predhospitalizaènej fáze. V predhos-
pitalizaènej fáze mo�no výskyt FK predpoklada� i ovplyvni� len
�a�ko. Dôkazom toho je aj to, �e sa za posledné roky nepodarilo
incidenciu tejto FK významnej�ie zní�i�. Významný pokles vý-
skytu FK v predhospitalizaènej fáze mo�no oèakáva� len vtedy,
ak súèasne klesne aj incidencia AIM. To sa dá dosiahnu� úèinnými
opatreniami zameranými v�eobecne na prevenciu ICHS a celko-
vej aterosklerózy.

Bez mo�nosti okam�itej defibrilácie je FK fatálnou príhodou.
Niekedy v�ak mô�e by� úspe�ný u� sám úder do prekordia, ktorý
je v podmienkach mimo nemocnice obvykle jediným mo�ným
opatrením. Len zriedkavo ustúpi epizóda FK spontánne (29).

Urèité zlep�enie osudu chorých s výskytom FK v podmien-
kach mimo nemocnice by sa mohlo dosiahnu� podstatným zvý�e-
ním schopnosti laickej verejnosti vykonáva� kardiopulmonálnu
resuscitáciu, ktorou mo�no chorého zabezpeèi� na urèité krátke
obdobie aj bez mo�nosti defibrilácie, a tak preklenú� dobu do prí-
chodu rýchlej zdravotníckej pomoci. Kardiopulmonálnu resusci-
táciu by mali spo¾ahlivo ovláda� najmä príbuzní chorých so zná-
mou ICHS alebo chorých, ktorí u� v minulosti AIM prekonali.
Vy�kolenie �pecializovaných resuscitaèno-defibrilaèných laických
tímov je u nás zatia¾ skôr utópiou ako realitou.

K zní�eniu mortality chorých s AIM v predhospitalizaènej
fáze mô�e významne prispie� predov�etkým ich vèasná hospitali-
zácia. V podmienkach sledovania a lieèenia chorého na koronár-
nej jednotke alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti sa dá FK
pomerne dobre zvládnu�. V tomto smere je ve¾mi dôle�itá zdra-
votná výchova verejnosti, ktorá by mala dobre pozna� príznaky
AIM, i to, ako pri nich postupova�. Pod¾a na�ich skúseností sú tu
stále ve¾ké rezervy. Máme poznatky o tom, �e i chorí, ktorí u�

AIM prekonali a dobre poznajú jeho príznaky, èasto váhajú so
vèasným vyh¾adaním, resp. zavolaním lekárskej pomoci.

Neustále vzdelávanie lekárov najmä prvého kontaktu by malo
tie� prispie� k poskytnutiu vèasnej a adekvátnej lekárskej starost-
livosti týmto chorým. Podanie kyseliny acetylosalicylovej aj s cie-
¾om prevencie výskytu FK, by malo by� samozrejmos�ou pre ka�-
dého lekára, ktorý sa ako prvý dostane do kontaktu s chorým
s AIM alebo podozrením naò. Pokia¾ mo�no èo najrýchlej�í trans-
port do nemocnice od zaèiatku príznakov je nevyhnutnou po�ia-
davkou.

Predhospitalizaèná trombolýza by mala zmysel iba vtedy, ak by
sa pri nej u�etril èas v trvaní minimálne 1 hodiny. Navy�e v nie-
ktorých prácach sa pri pri nej pozoroval èastej�í výskyt FK (15, 38).

Záver

Medzi komorových arytmiami a NSS existuje ve¾mi úzky vzá-
jomný vz�ah. Komorové arytmie sú najèastej�ou príèinou a záro-
veò aj prediktorom NSS pri a po AIM.

Na základe súèasných poznatkov v prevencii komorových aryt-
mií a NSS pri AIM patrí zásadný význam opatreniam zmen�ujú-
cim rozsah AIM, predov�etkým èo najvèasnej�ej rekanalizácii
a prevencii reoklúzie koronárnej artérie prislúchajúcej AIM. Dô-
le�itá je i podporná lieèba zameraná na ochranu myokardu pred
po�kodením, na prevenciu a oslabenie remodelácie ¼K, a tým aj
zlyhávania srdca a na oslabenie �kodlivých vplyvov sympatika.
V prevencii a lieèbe komorových arytmií, vrátane malígnych, majú
dominantné postavenie predov�etkým betablokátory. Ich, pokia¾
mo�no èo najvèasnej�ie, podanie v�etkým chorým s AIM, ktorí
nemajú pre ne kontraindikácie, vedie k podstatnej redukcii vý-
skytu malígnych arytmií i NSS pri AIM. Betablokátory majú v�ak
i dlhodobý priaznivý efekt na prognózu, ktorý bol jednoznaène
a presvedèivo dokumentovaný. Výskyt malígnych komorových
arytmií pri zlyhaní srdca a/alebo zjavujúcich sa po 24�48 hodi-
nách od vzniku AIM by mal by� dôvodom pre agresívnej�í mana�-
ment zameraný nielen na arytmiu (programovaná stimulácia ko-
môr a elektrofyziologicky riadená farmakologická alebo nefarma-
kologická antiarytmická lieèba), ale aj na lieèbu základného ocho-
renia (koronarografia, revaskularizácia).
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