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NÁHLA SRDCOVÁ SMR� VO VY��OM VEKU

DÚBRAVA M.

SUDDEN CARDIAC DEATH IN THE AGED

Problematika náhlej srdcovej smrti (NSS) vo vy��om veku
sa bezprostredne dotýka 14 % dospelej populácie SR, pri-
èom èasto ide o ¾udí, ktorí svoje �ivotné skúsenosti stále ak-
tívne zúroèujú. Dnes sa u� vie, �e kardiálne chorý èlovek
nie je nikdy �pristarý� na to, aby nemohol profitova� zo
stratifikovania svojho kardiovaskulárneho rizika. Pre prax
mo�no navrhnú�, aby sa na základné stratifikovanie riziko-
vých star�ích pacientov v prvom kroku pou�ila kombinácia
neinvazívnych metód (holterovské monitorovanie EKG,
echokardiograficky stanovená ejekèná frakcia ¾avej komo-
ry, vy�etrenie neskorých komorových potenciálov, ergomet-
rické testovanie). Z h¾adiska prevencie NSS treba nauèi� ri-
zikových pacientov rozoznáva� príznaky hroziaceho kolap-
su/NSS. Po infarkte myokardu sa aj u star�ích pacientov in-
dikuje lieèba kyselinou acetylosalicylovou, betablokátormi
a ACE-inhibítormi. Kontraindikácií pre tieto lieèivá je pod-
statne menej, ako sa uvádzalo doteraz. Antiarytmiká I. trie-
dy sa nemajú pou�íva�. Aj pre star�ích pacientov sú z h¾adi-
ska prevencie �tachykardickej� NSS najperspektívnej�ími
antiarytmikami amiodaron a sotalol. Pozornos� treba veno-
va� aj ostatným faktorom ovplyvnite¾ným lieèbou a spája-
júcim sa s NSS (dôsledná antiischemická lieèba, homeostá-
za vnútorného prostredia, vèasná kardiostimulaèná lieèba
bradykardických porúch rytmu, optimálne èasovaná ope-
raèná lieèbu pre òu indikovaných chlopòových chýb, pre-
vencia p¾úcnej embólie atï.). Star�ím pacientom treba v in-
dikovaných prípadoch vytvori� �ir�í priestor v oblasti inva-
zívnej kardiologickej lieèby. Celkovo mo�no kon�tatova�, �e
vedomosti o etiopatogenetických, stratifikaèných a preven-
tívnolieèebných osobitostiach NSS sú u pacientov vy��ieho
veku obmedzené. To len zvdôrazòuje nevyhnutnos� sústre-
denej výskumnej práce v tejto oblasti. (Lit. 67.)
K¾úèové slová: náhla srdcová smr�, geriatria, diagnostika,
stratifikovanie, prevencia, lieèba.

Bratisl. lek. Listy, 98, 1997, è. 7/8, s. 400�406

The problem of sudden cardiac death (SCD) in the aged im-
pends on 14 % of the adult population in the Slovak Repub-
lic and it often involves people who are still effectively active.
It is now generally known that a person ill with his heart is
never too old to benefit from the stratification of his/her car-
diovascular risk. In clinical practice it is possible to suggest
to use the combination of non-invasive methods as the first
step in basic stratification of risk in the aged (Holter ECG
monitoring, echocardiographically assessed ejection fraction
of the left ventricle, ergometric test). Regarding the preven-
tion of SCD it is necessary to teach the patients at risk to
distinguish the symptoms of the impending collapse/SCD. Af-
ter myocardial infarction, also in the aged, the therapy by
acetylosalicylic acid, Beta-blockers and ACE inhibitors is in-
dicated. There are fewer contraindications to this therapy
than it has been presented until now. Antiarrhythmic drugs
class I are not to be used. Also in the aged, regarding the
prevention of tachycardiac SCD, the most prospective antia-
rrhythmic drugs are amiodaron and sotalol. The attention
should be paid also to other factors in coincidence with sud-
den cardiac death that can be influenced by therapy (conse-
quential antiischaemic therapy, homeostasis of the internal
environment, early cardiostimulatory therapy of bradycar-
diac disturbances of rhythm, optimal timing of surgical the-
rapy of valvular defects if indicated, prevention of pulmona-
ry embolism, etc.). In the aged it is necessary to create a wi-
der space in the field of invasive cardiological therapy. In ge-
neral it is possible to state that the knowledge on
etiopathogenetic stratification and specific characteristics of
prevention and therapy of SCD in the aged are limited. This
fact only emphasizes the inevitability to concentrate on the
research in this area. (Ref. 67.)
Key words: sudden cardiac death, geriatrics, diagnostics,
prevention, stratification, prevention, therapy.
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Náhla srdcová smr� (NSS) má rovnako ako iné ochorenia vy-
skytujúce sa vo vy��om veku svoje �pecifiká podmienené vekom.

Týka sa to etiopatogenézy NSS, stratifikovania pacientov ohroze-
ných NSS a prevencie NSS. Vekové �pecifiká sú pritom v uvede-
ných bodoch vyjadrené rôzne intenzívne. Vo v�eobecnosti sa ak-
ceptuje, �e výskyt NSS sa vekom zvy�uje (Dukát, 1993 a).

V rámci projektu Audit diagnostického a terapeutického po-
stupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami v predhos-
pitalizaènej a nemocniènej fáze (Cagáò a spol., 1996) sa NSS ve-
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nuje ve¾ká pozornos�. Avizované preh¾adné èlánky sa budú zaobe-
ra� v�etkými oblas�ami, ktoré sú rozhodujúcou mierou spojené
s NSS (elektrokardiografické (ekg) hodnotenie rizika NSS vráta-
ne zá�a�ového testovania a neskorých komorových potenciálov
(NKP), vegetatívne testy, infarkt myokardu (IM), zlyhanie srdca,
artériová hypertenzia atï.). Isto pritom nadvia�u aj na podrobné
preh¾ady, ktoré boli v poslednom období publikované i v domá-
cej literatúre (Dukát, 1993 a, b, c; Gavorník, 1993). K dispozícii
je aj preh¾ad obsahujúci takmer 200 publikácií, ktoré sa celosveto-
vo vnímajú ako najvýznamnej�ie práce o NSS v rokoch 1980�
1994 (Wellens, 1994).

V na�ej práci sa preto zameriame len na prezentovanie mozai-
ky osobitostí, ktoré sa pri NSS via�u na vy��í vek. U� na tomto
mieste chcem zdôrazni�, �e kým v prvej fáze �pecifickej�ieho vní-
mania fenoménu NSS (Roberts,, 1986) tvorili star�í pacienti v pre-
zentovaných súboroch výraznú men�inu a ani v �pecializovaných
základných geriatrických monografiách (Coodley, 1985; Pathy, 1991)
sa NSS e�te neprezentovala ako zvlá�tny problém, v posledných
rokoch sme svedkami opaènej tendencie � mnoho aktuálnych po-
znatkov o NSS je odvodených zo súborov s vekovým priemerom
nad 60 rokov. Na spresnenie si dovo¾ujem uvies�, �e ak nebude �pe-
cifikované inak, pod oznaèeniami vy��í vek, resp. star�í pacienti
a podobne sa pre úèely tejto práce rozumie vek 65 a viac rokov.

Vy��í vek v zásade patrí medzi fakty, ktoré nás obyèajne oso-
bitne nete�ia. Dokonca neraz o òom v najrôznej�ích situáciách cud-
ne mlèíme. Preto pova�ujem za oso�né úvodom pripomenú�, koho
sa téma NSS vo vy��om veku mô�e teoreticky dotýka�. Ak vychá-
dzam z posledného súhrnu �tatistických informácií o Slovensku
(�tatistický úrad SR, 1995), k 31.12.1994 �lo bezprostredne o 578
470 ¾udí. To¾ko 65-roèných a star�ích obèanov �ilo toti� na Slo-
vensku. Predstavovali 10,8 % celej populácie SR a 14 % spome-
dzi obyvate¾ov star�ích ako 14 rokov. Ak sa pozrieme na skutoè-
nos� zo �ir�ieho hladiska a uvedomíme si, �e roku 1994 bola u nás
stredná då�ka �ivota mu�ov 68,3 roka a �ien 76,5 roka, problém
NSS vo vy��om veku sa týka nielen ka�dého deviateho obèana SR,
ale ka�dého, kto verí, �e strednú då�ku �ivota dosiahne aj on. Ak si
potom oznaèenie vy��í vek konkretizujeme napr. v zahranièí, vi-
díme, �e 65 a viac rokov majú okrem iných B. Je¾cin, H. Kohl, J.
Arafat, Li Pcheng, E. �evardnadze, W. Perry, W. Christopher, B.
Dole, B.B. Ghálí, J.A. Samaranch.

Takto definovaná skupina sa na prvý poh¾ad mô�e zda� prive¾-
mi rozsiahla. Doteraj�ie �túdie o NSS sa sústreïovali preva�ne na
skupiny ¾udí, ktoré sú z h¾adiska NSS najrizikovej�ie (napr. pa-
cienti po resuscitácii, po IM, so srdcovou nedostatoènos�ou). V nich
je síce percentuálny výskyt NSS najvy��í, ale z h¾adiska absolút-
neho poètu NSS je rozhodujúca málo riziková �iroká populácia
(Myerburg a spol., 1993).

Etiopatogenéza NSS vo vy��om veku

Najèastej�ím bezprostredným mechanizmom NSS sú komo-
rové tachyarytmie (80 %) (predstavované primárnou fibriláciou
komôr, fibriláciou komôr po komorovej tachykardii alebo po tor-
sade de pointes), bradyarytmie tvoria 20 % NSS (Bayés De Luna
a spol., 1994).

Choroby, ktoré vo vy��om veku spôsobujú NSS, sa samozrej-
me nelí�ia od chorôb uplatòujúcich sa pri NSS v produktívnom
veku (Roberts, 1986). Lí�i sa len ich zastúpenie v spektre príèin

NSS. Spomedzi ochorení, ktoré mô�u NSS spôsobova�, sa vekom
podmienený vzostup výskytu pozoruje pri ischemickej chorobe
srdca (ICHS), resp. òou iniciovaných chorobných stavoch, pri
chlopòových chybách a syndróme chorého sínusu (Coodley, 1985;
Pathy, 1991). Treba poznamena�, �e vo vy��om veku má ICHS aj
mnoho ¾udí (40 % a viac), ktorí sa pova�ujú za relatívne zdravých
(Pathy, 1991). S vekom stúpa aj výskyt komorovej extrasystólie.
Napríklad Meyer a McCarthy (1992) zistili holterovským moni-
torovaním v súbore s priemerným vekom 80 rokov, �e predèasné
�iroké komplexy QRS tvorili u zdravých probandov 1,8 % v�et-
kých komplexov QRS, u hypertonikov 4,1 % a u chronicky kar-
diálne dekompenzovaných pacientov a� 5 %. V na�om vlastnom
súbore 1000 hospitalizovaných pacientov star�ích ako 65 rokov sa
u� na prvom EKG nasnímanom poèas hospitalizácie vyskytli ko-
morové extrasystoly u 20 % pacientov hospitalizovaných pre ocho-
renie srdca, u 12 % pacientov hospitalizovaných pre nekardiálne
ochorenie a u 6 % spomedzi 308 preventívne vy�etrovaných pa-
cientov, ktorí aktuálne nevy�adovali hospitalizáciu.

Vekom pozorujeme aj èoraz väè�í výskyt niektorých ïal�ích
stavov, ktoré mô�u NSS spôsobova� (napr. aneuryzma ¾avej komo-
ry), ale ich podiel na NSS nie je taký ve¾ký, aby celkovú situáciu
významnej�ím spôsobom modifikovali. V etiológii NSS vekom
naopak klesá význam primárnych kardiomyopatií a samozrejme
vrodených srdcových chýb.

Z klinického h¾adiska sú v porovnaní s bezprostrednými me-
chanizmami NSS nemenej dôle�ité okolnosti, ktoré NSS predchá-
dzajú. Vo v�eobecnosti ich poznáme len slabo (Dukát, 1993 a;
Pozzati a spol., 1994). Pre manifestáciu komorových arytmií pri
existujúcom arytmogénnom substráte mô�e by� rozhodujúci (Bre-
ithardt a spol., 1989; Dukát, 1993 b; Myerburg a spol., 1993; Ba-
yés de Luna a spol., 1994) a� spú��ací moment (napr. komorová
extrasystola (KES)), resp. modulujúci faktor (stav autonómneho
nervstva, ischémia, iónová dysbalancia, antiarytmiká).

Význam autonómneho nervového systému pri spú��aní fatál-
nych porúch rytmu je preukázaný aj u star�ích pacientov, a to aj
v bezprostrednom vz�ahu k ischémii. Napríklad Pozzati a spol.
(1995) v súbore s priemerným vekom 67 rokov ukázali výrazný
pokles variability frekvencie akcie srdca (HRV) bezprostredne pred
zaèiatkom denivelizácií segmentu ST, po ktorých nasledovala NSS.

Abnormálna heterogenita repolarizácie reprezentovaná rôzny-
mi parametrami intervalu QT/JT je nezávislým rizikovým fakto-
rom NSS aj u star�ích pacientov (Zareba a spol., 1994; Barr a spol.,
1994). Podobné kon�tatovanie platí zrejme aj pre interval QTc
(Dekker a spol., 1994).

Intracelulárne magnézium je dôle�itým modulátorom iónových
kanálov. Deficit magnézia mô�e by� rizikovým faktorom NSS.
Jedným z mechanizmov tohto efektu mô�e by� abnormálna prie-
storová disperzia myokardiálnej repolarizácie spolupodmieòova-
ná hypomagnéziémiou, ktorú mô�eme posudzova� napríklad vy-
�etrením disperzie intervalu QT (Haigney a spol., 1994) v súbore
pacientov priemerného veku 60 rokov.

Artériová hypertenzia a hypertrofia ¾avej komory sú rovnaký-
mi rizikovými faktormi NSS vo vy��om aj v produktívnom veku,
prièom aj izolovaná systolická hypertenzia je rizikovým faktorom
pre v�etky vekové skupiny (Kannel, 1991; Weijenberg a spol.,
1995). Vzh¾adom na výskyt artériovej hypertenzie vo vy��om ve-
ku a pretrvávajúce preferovanie jej lieèby kálium-ne�etriacimi diu-
retikami treba vo vz�ahu k NSS u star�ích pacientov pamäta� na
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èoraz presvedèivej�í poznatok, �e takéto diuretiká u hypertonikov
s klinicky manifestným ochorením srdca zvy�ujú výskyt komoro-
vých arytmií a NSS (Hoes a spol., 1994). Ukazuje sa, �e kombi-
novanie tiazidových a kálium-�etriacich diuretík (Siscovick a spol.,
1994), resp. tiazidových diuretík a betablokátorov (Hoes a spol.,
1995) mô�e ma� z h¾adiska prevencie NSS akcentovaný význam
aj u star�ích hypertonikov.

Výskyt NSS u star�ích ¾udí má dokumentovanú cirkadiánnu
závislos� s najvýraznej�ím maximom v ranných a dopoludòaj�ích
hodinách (Aronow a Ahn, 1993). Nále�itú pozornos� si teda zaslu-
hujú aj cirkadiánne zmeny potenciálnych spú��acích faktorov NSS
� stavu vegetatívneho nervového systému, frekvencie komorovej
extrasystólie, výskytu myokardiálnej ischémie, priebehu komoro-
vej repolarizácie a podobne (Hohnloser a Klingenheben, 1994).

Súvislos� medzi cirkadiánne dopoludnia kulminujúcim výsky-
tom komorových extrasystol a NSS u star�ích pacientov je úzka
u zdravých osôb, nie v�ak u pacientov s chronickou srdcovou ne-
dostatoènos�ou, artériovou hypertenziou alebo posturálnou hypo-
tenziou (Meyer a McCarthy, 1992). Cirkadiánne dopoludòaj�ie
maximum výskytu komorovej extrasystólie kore�ponduje so vzos-
tupom hodnôt hematokritu, katecholamínov, agregability trombo-
cytov, zmenami pohybu kália cez bunkovú membránu a cirkadián-
nym rytmom kalciémie.

U star�ích pacientov sa opisuje vymiznutie druhého � popo-
ludòaj�ieho vrcholu výskytu NSS, ktorý sa vyskytuje u ¾udí pro-
duktívneho veku. Preto sa uva�uje o vekovo podmienených roz-
dieloch v patogenéze NSS. Týka sa to najmä vekom podmiene-
ných hormonálnych zmien a spú��acích mechanizmov súvisiacich
so �ivotným �týlom (Arntz a spol., 1994).

Pri snahe o zní�enie výskytu NSS nemô�eme zabúda� ani na
tie situácie, ktoré síce nespôsobujú ve¾kú èas� NSS, ale aj tak zna-
menajú stratu �ivota. Medzi ne treba zaradi� epilepsiu a tuberku-
lózu. Hoci epilepsia nie je typickou chorobou vy��ieho veku, tre-
ba myslie� na to, �e ak stavy bezvedomia u epileptika sprevádzajú
nie celkom typické epileptické symptómy, ne�pecifický elektro-
encefalogram a zlá odpoveï na antiepileptickú lieèbu, treba zva-
�ova� aj kardiogénne príèiny epileptického bezvedomia (Linzer
a spol., 1994). Z h¾adiska geriatrických pacientov je e�te výz-
namnej�ie upozornenie z Anglicka, kde patológovia opakovane
opísali u star�ích pacientov po NSS tuberkulózu p¾úc ako jediné
vá�nej�ie ochorenie (Chapman a Claydon, 1992).

Významný je aj patogenetický mechanizmus, ktorý spôsobuje
smr� pacientov, ktorí pre�ili resuscitáciu a následne boli prijatí do
nemocnice. Zistenia Herlitza a spol. (1994), �e u star�ích pacien-
tov (priemerný vek ich 707-èlenného súboru bol 67 rokov v sku-
pine pre�ívajúcich a 70 rokov v skupine zomretých) je príèinou
takéhoto úmrtia srdce len v zrete¾nej men�ine prípadov a domi-
nujúcim zlyhávajúcim orgánom je mozog, sú do istej miery v zhode
s intuitívne poci�ovanými predstavami. Svojou prácou v�ak vedec-
ky dokumentovali nielen potrebu úèinnej resuscitácie, ale zároveò
aj ochrany mozgu pred ischémiou ako ïal�ej mo�nej cesty k zni-
�ovaniu výskytu NSS.

Stratifikovanie star�ích osôb vzh¾adom na mo�nos� vzniku NSS

Dnes sa u� vie, �e kardiálne chorý èlovek nie je nikdy pristarý
na to, aby nemohol profitova� zo stratifikovania svojho kardiovas-
kulárneho rizika (Beller, 1992), rovnako ako to, �e nielen ¾udia star-

�í ako 65 rokov, ale dokonca aj star�í ako 80 rokov mô�u profitova�
z posledných výdobytkov ¾udského umu v oblasti kardiológie �
perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky, koronárnych
bypassov (Mick a spol., 1991) alebo automatických implantabilných
kardiovertorov-defibrilátorov (Tresch a spol., 1991). Rovnako sa vie,
�e vy�etrovanie z h¾adiska NSS nízkorizikovej populácie nateraz
v podstate nepriná�a uspokojivé výsledky, preto�e náhle kardiovas-
kulárne príhody sa vo väè�ine týchto prípadov rozvíjajú na báze
iniciálnych abnormalít (Epstein a spol., 1989). Typickým príkladom
je napríklad ruptúra minimálneho sklerotického plátu vencovej tep-
ny spôsobujúca okam�ité záva�né dôsledky. Uvedené skutoènosti
opodstatòujú nevyhnutnos� vyèleni� aj spomedzi star�ích pacientov
skupinu pacientov so zvý�eným rizikom NSS, ktorí by mohli profi-
tova� z intenzívnej�ej diagnostiky a lieèby. Preto�e u star�ích pa-
cientov po IM klesá výskyt NSS s plynutím èasu od IM (Andersen
a spol., 1993), treba stratifikova� èo najskôr.

�tandardné vy�etrenia, ktoré odha¾ujú faktory súvisiace s NSS,
sa pou�ívajú vo vy��om veku práve tak ako v produktívnom veku.
Ide o ergometriu (posúdenie reziduálnej ischémie, tichej isché-
mie myokardu), holterovské monitorovanie EKG (posúdenie ko-
morovej extrasystólie, variability frekvencie akcie srdca, tichej is-
chémie myokardu), echokardiografiu (morfologické abnormality
srdca, ejekèná frakcia ¾avej komory), vy�etrenie NKP a progra-
movaná stimulácia komôr (odhalenie morfologického substrátu
arytmií ohrozujúcich �ivot), vy�etrenie senzitivity baroreceptorov
(posúdenie funkèného stavu vegetatívneho nervstva), scintigrafické
vy�etrenia (posúdenie stupòa ischémie) a koronarografiu (urèe-
nie rozsahu a stupòa stenóz, resp. priechodnosti cievy súvisiacej
s infarktovým lo�iskom) (Turner a Malik, 1995). Vo v�eobecnos-
ti mo�no poveda�, �e výpovedná hodnota týchto vy�etrení je u star-
�ích pacientov rovnaká ako u mlad�ích ¾udí. E�te citlivej�ie ako
zvyèajne sa v�ak musia zva�ova� riziká vy�etrenia a schopnos� star-
�ieho pacienta dostatoène pri týchto vy�etreniach spolupracova�.
To by sa malo prejavi� pri indikovaní jednotlivých vy�etrení.

Pri akomko¾vek posudzovaní rizika NSS nesmieme stráca� zo
zrete¾a komplexnos� problematiky. Preto pri stratifikovaní treba
prihliada� nielen na základné mechanizmy NSS, ale napríklad pri
komorových arytmiách aj na ich spú��acie momenty, resp. modu-
lujúce faktory a podobne.

Posudzovanie elektrokardiografických markerov rizika NSS
musí vychádza� zo skutoènosti, �e ekg abnormality sa dokonca aj
u relatívne zdravých starých ¾udí nachádzajú a� v 40�60 % (Pat-
hy, 1991). Len samy abnormality kmitu Q/QS sa vyskytujú v 3�
10 % star�ích ¾udí. Toto kon�tatovanie sa týka nielen pokojového
elektrokardiogarmu (EKG), ale aj 24-hodinového ekg záznamu.

Skúsenosti s mo�nos�ami ambulatného monitorovania EKG
pod¾a Holtera sú aj v na�ich podmienkach pomerne mnohoroèné
(Mike� a spol., 1978). Holterovské hodnotenie komorovej extra-
systólie ako prognostického parametra vo vz�ahu k NSS má nízku
pozitívnu predikènú hodnotu, a preto ho treba kombinova� s iný-
mi vy�etreniami. Na druhej strane jeho ve¾mi vysoká negatívna
predikèná hodnota umo�òuje pou�i� ho na vy�etrenie poèetných
skupín pacientov (napr. po IM), z ktorých takto mo�no vytriedi�
tých pacientov, ktorí pri negatívnom holterovskom EKG nepotre-
bujú ïal�ie zlo�ité vy�etrenia (Giani a spol., 1995). Tento fakt je
zaujímavý aj z ekonomického h¾adiska.

V poslednom èase zneis�ujú túto zau�ívanú predstavu o mies-
te Holterovho EKG pri stratifikovaní pacientov po IM, minimálne
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v podskupine pacientov s nízkou ejekènou frakciou ¾avej komo-
ry, predbe�né zistenia prvej multicentrickej európskej antiarytmic-
kej �túdie EMIAT (Schwartz a spol., 1994). Autori upozoròujú,
�e 38 % spomedzi prvých 72 úmrtí (v 1310-èlennom súbore po-
èas priemerného sledovania 16 mesiacov) sa vyskytlo u pacientov
bez èastých alebo komplexných komorových arytmií pri Holtero-
vom EKG. Podobne sa poukazuje aj na slabú výpovednú hodnotu
monitorovania segmentu ST v zmysle predikcie NSS u star�ích
málo symptomatických pacientov (Mulcahy a spol., 1995 � prie-
merne 49-mesaèné sledovanie 221 pacientov priemerného veku
61 rokov) � 75 % náhlych kardiogénnych udalostí sa vyskytlo
u pacientov bez tranzitórnej ischémie na Holterovom EKG.

Aj napriek takýmto pochybnostiam sa v�ak holterovské ekg
monitorovanie nateraz stále pova�uje za vysoko prediktívne aj pre
NSS, a to najmä v kombinácii s inými vy�etrovacími metódami
(Tresch, 1995).

Senzitivita zá�a�ových vy�etrení vo vz�ahu k diagnostike ICHS
vekom stúpa, èo neprekvapuje pri zároveò stúpajúcej prevalencii
ICHS. Vzostup senzitivity je sprevádzaný men�ím poklesom �pe-
cificity. Dnes existuje ve¾a mo�ností, ako zá�a�ovo vy�etri� aj star-
�ieho pacienta. Riziko zá�a�ových testov sa u star�ích pacientov
podstatnej�ie nelí�i od rizika, ktorému sú pri nich vystavení mlad-
�í pacienti a ktoré je vo v�eobecnosti nízke. Prác, ktoré by sa se-
lektívne zaoberali prognostickým potenciálom zá�a�ových vy�et-
rení vo vz�ahu k NSS u star�ích pacientov nie je ve¾a (Fleg, 1995).

Parametre NKP sa signifikantne lí�ia medzi pacientmi náhle
zomretými alebo prejavujúcimi komorovú tachykardiu (KT), resp.
komplexné komorové arytmie a pacientmi, u ktorých tieto uda-
losti nenastali. Platí to nielen u pacientov mlad�ích ako 60 rokov,
ale aj u 60-roèných a star�ích (Malik a spol., 1992; Mercando
a spol., 1994). NKP sú o nieèo menej silným markerom NSS ako
komorovej tachykardie. To je pochopite¾né, preto�e KT, resp. fib-
rilácia komôr, ktoré mo�no predpoveda� na základe vy�etrenia NKP,
sú len jedným z viacerých mo�ných mechanizmov náhlej smrti.
Heterogenita príèin NSS je pritom zrejme väè�ia ako heterogenita
mechanizmov spôsobujúcich KT, kde je najmä v chronickom po-
infarktovom období dominujúcim mechanizmom reentry, odhali-
te¾né vy�etrením NKP.

NKP majú prognostickú hodnotu vo vz�ahu ku kardiovasku-
lárne podmienenej mortalite aj v chronickom �tádiu ICHS, a to aj
v prípade, ak nejde o pacientov po IM (Höhner a spol., 1994 �
súbor 1128 pacientov priemerného veku 60 rokov). Riziko NSS je
u star�ích pacientov s prítomnými NKP zrejme nízke, ak sa záro-
veò vyskytujú klinické prejavy ochorenia srdca (Aronow a spol.,
1995). Jednoznaène sa akceptuje miesto NKP pri vy�etrovaní pa-
cientov po IM a u pacientov s ICHS a neobjasnenou synkopou.
Rutinné pou�itie vy�etrenia NKP v iných indikáciách je zatia¾ otáz-
kou (Cain a spol., 1996).

Na�e vlastné zistenia v súbore 234 pacientov ukazujú, �e NKP
mo�no vy�etri� takmer u v�etkých (98 %) star�ích pacientov, pri-
èom NKP sa nachádzali a� u 14 % hospitalizovaných pacientov
s ICHS star�ích ako 64 rokov (Dúbrava, 1993). Mercando a spol.
(1994) zistili NKP u 31 % spomedzi 179 star�ích pacientov s kom-
plexnými komorovými arytmiami. V na�om súbore sme ukázali,
�e urèenie NKP neinterferovalo s inými, u star�ích pacientov èas-
to sa vyskytujúcimi ochoreniami. Vy�etrenie NKP nie je ekono-
micky ve¾mi nároèné. Navrhovali sme zaradi� analýzu NKP medzi
skríningové vy�etrenia. Ukazuje sa, �e aj vo vyspelých krajinách

sa vy�etrenie NKP u pacientov nad 75 rokov stáva preferovaným
vy�etrením (Cain a spol., 1996).

Variabilitu frekvencie akcie srdca mo�no vy�etrova� viacerý-
mi spôsobmi. Stále pritom existuje dos� metodických problémov.
Poèíta sa s tým, �e ïal�ie �túdie v tomto smere sa budú orientova�
aj na vekové faktory (Dreifus a spol., 1993).

Názorným príkladom, ako mo�no kombináciou stratifikaèných
metód dosiahnu� ve¾mi dobré výsledky, je ich spracovanie pomo-
cou matematického modelu na princípe neurálnej siete (Zoni-Be-
risso a spol., 1995). Pri 12-mesaènom sledovaní 404 pacientov
s priemerným vekom 65 rokov sa po IM takto podarilo jednodu-
chým pou�itím 9 neinvazívne získate¾ných parametrov z auskul-
tácie, Holterovho EKG, vy�etrenia NKP, echokardiografie a rá-
dionuklidovej ventrikulografie správne predpoveda� riziko NSS
a KT u 96 % pacientov. Pre tých, ktorí pri predstave matematické-
ho modelovania NSS neurálnymi sie�ami nepoci�ovali to správne
nad�enie, sú k dispozícii aj chaotickej�ie matematické postupy
(Janse, 1995).

Súhrnne mo�no pre prax navrhnú�, aby sa na základné stratifi-
kovanie rizikových star�ích pacientov v prvom kroku pou�ila kom-
binácia neinvazívnych metód (holterovské monitorovanie EKG,
echokardiograficky stanovená ejekèná frakcia ¾avej komory, vy-
�etrenie NKP, ergometrické testovanie). Vzh¾adom na neuzatvore-
nú diskusiu o vý�a�nosti týchto metód by sa asi nemalo urèova�
poradie ich významnosti, skôr by sa malo vychádza� z ich dostup-
nosti v èase a priestore pre konkrétneho pacienta. Pri abnormál-
nom náleze pri aspoò dvoch z týchto vy�etrení by sa mal pacient
z h¾adiska NSS pova�ova� za vysokorizikového.

Okrem uvedených viac-menej tradièných parametrov a vy�et-
rení na posudzovanie rizika NSS sa v budúcnosti mô�u uplatni� aj
ïal�ie, z h¾adiska posudzovania rizika NSS nov�ie metódy. Pre
pacientov vy��ieho veku budú osobitne zaujímavé najmä tie, kto-
ré sú neinvazívne a jednoducho realizovate¾né. Medzi takéto vy-
�etrenia patrí spirometria a úsilný jednosekundový výdych (FEV1).
Tockman a spol. (1995) ukázali po dlhoroènom sledovaní, �e kar-
diálna mortalita, vrátane NSS, stúpala so zväè�ujúcim sa pokle-
som FEV1, a to nezávisle od fajèenia a zaèiatoènej hodnoty FEV1.
Podobne málo známym stratifikaèným faktorom NSS, ktorý bol
preukázaný aj u star�ích mu�ov, sú menej výrazné zmeny vlny T
a segmentu ST v I. zvode �tandardného EKG (Dekker, 1995).

Prevencia NSS vo vy��om veku

Mo�nosti prevencie NSS sa vo v�eobecnosti dajú rozdeli� do
troch základných ve¾kých skupín: 1. primárna prevencia ochorení
vedúcich k NSS, 2. kontrola faktorov, ktoré bezprostredne iniciu-
jú fatálne arytmie a 3. efektívna kardiopulmonálna resuscitácia.
Ak sa nebude realizova� aj prvý z uvedených bodov, nebude pre-
vencia NSS z celospoloèenského h¾adiska efektívna (Epstein
a spol., 1989).

Z h¾adiska re�imovej lieèby a prevencie srdcovocievnych ocho-
rení má k¾úèové miesto pohybová aktivita. Vo Framinghamskej
�túdii sa ukázalo, �e u ¾udí star�ích ako 74 rokov je priaznivý vplyv
telesnej aktivity na mortalitu zrejmý len u �ien. Pritom nesmie ís�
o aktivitu nadmernú, preto�e tá je spojená s výrazným vzostupom
prípadov NSS (Sherman a spol., 1994).

Ukazuje sa, �e významnú èas� NSS predchádza klinické symp-
tómy, a to aj vo vy��om veku. Arntz a spol. (1996) v súbore 402
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pacientov s priemerným vekom 71 rokov identifikovali príznaky
(angina pectoris, dýchaviènos�, vertigo, synkopa) v nedlhom pred-
resuscitaènom období u 67 % pacientov, prièom a� u 47 % pa-
cientov príznaky trvali viac ako jednu hodinu! Z h¾adiska preven-
cie NSS je to mimoriadne dobrá správa � ak by sa podarilo rizi-
kových pacientov nauèi�, ako majú rozoznáva� príznaky hroziace-
ho kolapsu/NSS, vytvoril by sa racionálny predpoklad pre zní�enie
výskytu NSS. Takéto opatrenia by navy�e neboli finanène mimo-
riadne nákladné.

Osobitnú pozornos� treba venova� rizikovej skupine pacientov
po IM. Ak bez podrobnej�ieho opakovania známych faktov zhrnie-
me aktuálne mo�nosti medikamentóznej lieèby, ktorá po IM zlep-
�uje prognózu, k dispozícii sú kyselina acetylosalicylová, betablo-
kátory a ACE-inhibítory. Antiarytmiká I. triedy by sa nemali pou�í-
va� (Amidon, 1995). Amiodaron sa ukazuje tie� ako ve¾mi perspek-
tívny liek, a to aj pre star�ích pacientov. Napríklad v argentínskej
�túdii (106 pacientov, priemerný vek 62 rokov, 12-mesaèné sledova-
nie) amiodaron zni�oval výskyt NSS na tretinu (Garguichevich
a spol., 1995). Výsledky ve¾kých, zatia¾ e�te nedokonèených �túdií,
ktoré by tento predpoklad mali potvrdi�, budú k dispozícii onedlho
(Schwartz a spol., 1994). Podobne je to so sotalolom, ale tu musíme
by� s oèakávaniami zatia¾ opatrnej�í (Kendall a spol., 1995).

Vo vy��om veku sa komorové arytmie pomerne èasto vysky-
tujú u pacientov so srdcovou nedostatoènos�ou. Z h¾adiska pre-
vencie NSS ide o ïal�ie skomplikovanie rozhodovania o pou�ití
antiarytmík, preto�e srdcová nedostatoènos� zni�uje ich úèinnos�,
prièom sa zvýrazòuje negatívne inotropný efekt antiarytmík, stú-
pa ich proarytmogénny potenciál a frekvencia nimi navodených
bradyarytmií. Aj v tejto podskupine pacientov sa ako najs¾ubnej�í
liek zatia¾ prejavuje amiodaron (Kottkamp a spol., 1994; Gargui-
chevich a spol., 1995).

Aj keï ve¾ké multicentrické �túdie orientované na sledovanie
vplyvu ACE-inhibítorov na prognózu pacientov so zhor�enou sys-
tolickou funkciou ¾avej komory vo väè�ine prípadov spoèiatku ne-
zahàòali pacientov nad 75 rokov, dnes sa u� akceptuje, �e ACE-inhi-
bítory sú pri zni�ovaní mortality, vrátane NSS, zrejme rovnako úèinné
aj u star�ích pacientov (Cleland, 1994; Kober a spol., 1995).

Pod¾a v�itého poh¾adu mo�no uvedené skupiny liekov, najmä
kyselinu acetylosalicylovú, betablokátory a amiodaron vzh¾adom
na ich kontraindikácie a ne�iaduce úèinky charakterizova� ako lie-
ky, pri ktorých musí by� ordinujúci lekár mimoriadne ostra�itý.
Týka sa to najmä betablokátorov a amiodaronu. Na��astie v po-
sledných rokoch sa pozoruje trend k zrete¾nému ústupu generali-
zovaných obáv z ne�iaducich úèinkov týchto liekov. Platí to aj vo
vy��ích vekových kategóriách, v ktorých sa ochorenia a stavy,
doteraz prezentované ako kontraindikujúce, vyskytujú èastej�ie ako
u mlad�ích ¾udí.

Ako prelomovú mo�no v tomto smere vníma� prácu Aronowa
a spol. (1994). V prospektívnej �túdii 245 pacientov s komplexný-
mi komorovými arytmiami, ktorých priemerný vek bol 81 rokov,
zistili pri podávaní propranololu poèas priemerne 29-mesaèného
sledovania �tatisticky významný pokles komorovej extrasystólie, ti-
chej ischémie a náhlej (o 47 %) i celkovej (o 37 %) srdcovej smrti.
Kontraindikácie pre lieèbu týmto klasickým betablokátorom pritom
nekon�tatovali ani u jedného zo 122 randomizovaných pacientov,
ne�iaduce úèinky, pre ktoré bolo treba lieèbu preru�i�, sa vyskytli
len u 11 % pacientov. Zmenu názorov na pou�itie betablokátorov
potvrdzuje aj analýza 400 èlánkov o pou�ití betablokátorov po IM,

ktorú prezentovali Kendall a spol. (1995). Ukázali, �e v�ité obavy
z podávania betablokátorov (vrátane zdr�anlivosti pri ich ordinova-
ní star�ím pacientom) sú zvyèajne neopodstatnené a èasto mô�u vies�
k zamedzeniu ich podania pacientom, ktorí by z tejto lieèby profi-
tovali.

Pre prax mo�no jednoznaène odporúèa�, aby sa podávanie uve-
dených liekov preferovalo (Aronow, 1995) a nekontraindikovalo
sa pau�álne vekom, ale len konkrétnou klinickou situáciou.

Okrem uvedených lieèebných opatrení pri polymorbidnom
pacientovi star�ieho veku nesmieme pri prevencii NSS zabúda�
ani na lieèbu základných ochorení zvy�ujúcich riziko NSS. Máme
tým na mysli najmä dôslednú antiischemickú lieèbu, homeostázu
vnútorného prostredia, vèasnú kardiostimulaènú lieèbu bradykar-
dických porúch rytmu, optimálne èasovanú operaènú lieèbu indi-
kovaných chlopòových chýb (najmä stenóz aortálnej chlopne),
prevenciu p¾úcnej embólie a hodnotenie proarytmogénneho po-
tenciálu antiarytmík.

Hypomagneziémia vzniknutá v dôsledku nedostatoèného príj-
mu horèíka alebo iatrogénne navodená diuretikami je vo vy��om
veku èastá. Z h¾adiska prevencie NSS je dôle�ité, �e substitúcia
deficitu horèíka vedie aj k homogenizácii repolarizácie, ktorej
zvý�enú disperziu mô�e hypomagneziémia spolunavodzova�.
Z praktického h¾adiska treba poznamena�, �e disperzia intervalu
Q-T koreluje len s intracelulárnou hladinou magnézia a nie s je-
ho sérovou hladinou (Haigney a spol., 1994).

Nefarmakologická lieèba ICHS sa u star�ích pacientov aj
v krajinách s väè�ou tradíciou invazívnej kardiológie pou�íva
zriedkavej�ie ako v mlad�ích vekových skupinách (Bearden,
1994), aj keï toto kon�tatovanie neplatí samozrejme v�eobecne
a najmä nie pre revaskularizácie (Malone a spol., 1995). Ak sa
invazívna terapia pou�íva zriedkavej�ie bez toho, �e by sa to via-
zalo na sprievodné ochorenia pacientov, jediným vysvetlením
ostávajú nepriaznivé anatomické pomery na vencových tepnách
star�ích pacientov.

Do ukonèenia prospektívnych randomizovaných klinických
�túdií hodnotiacich implantabilné automatické defibrilátory-
kardiovertery sa pre pacientov vy��ieho veku odporúèa ich po-
u�itie len vtedy, ak zlyhala medikamentózna lieèba (Aronow,
1995).

Na záver chcem pripomenú� kon�tatovanie z druhého brehu.
Redefinovanie NSS na ochorenie, ktoré je aj v terminálnej fáze
kurabilné, má aj etické dôsledky. Na akceptovanie NSS sme zrej-
me e�te menej pripravení ako na smr� postupne nastupujúcu. Dnes
pacienti prestali pada� màtvi, stali sa z nich pacienti, ktorí odpadli
a ktorých treba resuscitova�. Pokles NSS znamená vzostup smrtí
postupných (Greengold, 1995).
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