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PREVENCIA NÁHLEJ SRDCOVEJ SMRTI U CHORÝCH PO INFARKTE
MYOKARDU ANTIARYTMIKAMI

CAGÁÒ S., JURKOVIÈOVÁ O.

ANTIARRHYTHMIC PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN
PATIENTS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

Poruchy srdcového rytmu sú jednou z najdôle�itej�ích
príèin kardiovaskulárnej mortality, osobitne náhlej srdco-
vej arytmickej smrti. Pretrvávajúcu aktuálnu problemati-
ku arytmií v súèasnosti charakterizuje: 1. lep�ie poznanie
patogenetických mechanizmov arytmií a ich modulujú-
cich faktorov, 2. lep�ie mo�nosti diagnostiky arytmií, 3.
dostupnos� nielen mnohých úèinných antiarytmík, ale aj
nefarmakologických lieèebných postupov. Aj keï sa zu�uje
spektrum indikácií pre farmakologickú lieèbu, nie je chro-
nická a profylaktická lieèba antiarytmikami v súèasnosti
menej zlo�itá, ale naopak, je problematickej�ia. Najaktu-
álnej�ia a zároveò najkontroverznej�ia otázka be�nej pra-
xe je dlhodobá prevencia náhlej srdcovej smrti antiaryt-
mikami.
Autori sa v preh¾ade zameriavajú na: 1. preh¾ad �túdií, ktoré
významnej�ie ovplyvnili mana�ment chorých po infarkte
myokardu a preventívnu lieèbu antiarytmikami, 2. prevenciu
náhlej srdcovej smrti antiarytmikami v súèasnosti, 3. výz-
nam programovanej stimulácie komôr pri indikácii antiaryt-
mickej lieèby a stratifikovania rizika u chorých po akútnom
infarkte myokardu. (Lit. 112.)
K¾úèové slová: infarkt myokardu, arytmie, náhla srdcová
smr�, lieèba komorových arytmií po infarkte myokardu, pre-
vencia náhlej srdcovej smrti antiarytmikami, programovaná
stimulácia komôr.
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Heart rhythm disturbances represent one of the most important
causes of cardiovasculat mortality and, in particular, sudden car-
diac arrhythmic death. The persistent actuality of arrhythmias is
currently characterized by: 1) better knowledge of pathogenetic
mechanisms of arrhythmias and their modulating factors, 2) im-
proved diagnostic possibilities of arrhythmias, 3) availability of
a large number of effective antiarrhythmics, as well as of non-
pharmacologic therapeutic approaches too. Despite the narro-
wing spectrum of indications to pharmacologic treatment, both
chronic and prophylactic antiarrhythmic therapies have nor be-
come less complicated, but on the contrary they are even more
problematic. The most actual and at the same time most contro-
versial question of everyday clinical practice is the long-term an-
tiarrhythmic prevention of sudden cardiac death.
The author�s aim is to review: 1) survey of studies which have
influenced in a more decisive manner the management of pa-
tients after myocardial infarction and preventive antiarrhyt-
hmic therapy, 2) current antiarrhythmic prevention of sudden
cardiac death, 3) the importance of programmed ventricular
stimulation regarding the antiarrhythmic therapy and risk stra-
tification in patients after myocardial infarction. (Ref. 112.)
Key words: myocardial infarction, arrhythmias, sudden cardiac
death, management of patients with ventricular arrhythmias af-
ter myocardial infarction, antiarrhythmic prevention of sudden
cardiac death, programmed ventricular stimulation.
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V súèasnosti lep�ie poznáme patogenetické mechanizmy aryt-
mií a ich modulujúce faktory, máme podstatne lep�ie mo�nosti
diagnostikova� arytmie a sú dostupné aj mnohé úèinné antiaryt-
miká. Nefarmakologické lieèebné postupy (napr. kardiostimulá-
cia, kardioverzia a defibrilácia, a v posledných rokoch katétrové
ablaèné techniky a implantovate¾né kardiovertery-defibrilátory �

ICD) zu�ujú spektrum indikácií pre farmakologickú lieèbu. Na-
priek tomu nie je chronická a profylaktická lieèba antiarytmikami
v súèasnosti menej zlo�itá, ale naopak je problematickej�ia.

Problematika chronickej a profylaktickej lieèby komorových
arytmií antiarytmikami je najaktuálnej�ia a zároveò najkontrover-
znej�ia otázka be�nej praxe. Ideálne antiarytmikum nemáme a an-
tiarytmikami sa èasto lieèi bez kritického zva�ovania rizika a vý-
hodnosti ich podávania. E�te stále sa lieèia hemodynamicky a prog-
nosticky nevýznamné arytmie u ¾udí bez záva�nej�ieho srdcovo-
cievneho ochorenia. Neprihliada sa dostatoène na ved¾aj�ie
nepriaznivé úèinky antiarytmík, vrátane ich èasto výrazne nega-
tívneho inotropného úèinku. Aj dôsledná snaha o kontrolu aryt-
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mie nie je v�dy pre chorého prospe�ná, ak sa nevenuje primeraná
pozornos� ne�iaducim úèinkom antiarytmík a arytmogénnemu
úèinku samých antiarytmík, proarytmii. Lieèba flekainidom a en-
kainidom (antiarytmiká triedy IC), ale aj moricizínom (= etmo-
zín, antiarytmikum s vlastnos�ami viacerých podtried triedy I)
u chorých po infarkte myokardu (IM) aj napriek potlaèeniu vý-
skytu komorových extrasystol viedla pod¾a výsledku �túdie CAST
(The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, 1989) takmer a� k troj-
násobnému zvý�eniu mortality, vrátane kardiálnej a náhlej srdco-
vej arytmickej smrti.

Preventívne podávanie antiarytmík u chorých po IM vyply-
nulo zo zistenia zvý�enia rizika náhlej srdcovej arytmickej smrti
u tých chorých po IM, u ktorých sa vyskytovali komorové aryt-
mie (Weinblatt a spol., 1968; Moss a spol., 1977; Multicenter ...,
1983; May a spol., 1982). Hypotéza, �e komorové extrasystoly sú
dôle�itým spú��acím mechanizmom náhlej srdcovej smrti (NSS)
a �e ich lieèba (podobne ako lieèba nepretrvávajúcej komorovej
tachykardie) a ich potlaèenie antiarytmikami má u chorých po IM
význam v prevencii mortality a NSS (Lown a Wolf, 1971; Bigger
a spol., 1984) viedla k snahe èo najviac arytmií lieèi� antiarytmi-
kami s cie¾om zabráni� vzniku fatálnych komorových arytmií
(Schaffer a Cobb, 1975) a vytvorila teoretický podklad ve¾kého
mno�stva randomizovaných �túdií, v ktorých sa testovala �iroká
paleta antiarytmík. Výsledky ve¾kých, placebom kontrolovaných
randomizovaných �túdií v�ak zaèali meni� názory na význam
a úèinnos� profylaktickej lieèby komorových arytmií u chorých
po IM antiarytmikami. Po zverejnení výsledkov �túdie CAST
(1989), Echta a spol. (1991) a �túdie CAST II (1992) sa zaèína
výrazne meni� aj realizácia farmakologickej prevencie NSS v kli-
nickej praxi a ustupuje sa od snahy èo najviac arytmií lieèi� antia-
rytmikami. V týchto �túdiách sa zistila v protiklade s oèakávaním
zvý�ená mortalita vrátane NSS u chorých po IM lieèených fleka-
inidom, enkainidom a moricizínom pri porovnaní s placebom.
Keï�e potrebné prehodnotenie prevencie NSS a dlhodobá be�ná
lieèba antiarytmikami sa nedala realizova� testovaním ka�dého
antiarytmika v rozsiahlej �túdii, pou�ila sa jediná dostupná alter-
natíva: metaanalýza v�etkých �túdií, ktoré sa vykonali buï s jed-
notlivými antiarytmikami, alebo s jednotlivou triedou antiarytmík.
Takýto spôsob umo�òuje rozlí�i� úèinné a neúèinné antiarytmiká
a zisti� �kodlivé antiarytmiká. Zároveò táto analýza naznaèuje smer
budúceho výskumu a je cenným sprievodcom pre klinickú prax
(Teo a spol., 1993). Metaanalýza Tea a spol. (1993) zahròuje viac
ako 98 000 chorých zo 138 �túdií. Pri analýze jednotlivých antia-
rytmík prihliada na klasifikáciu antiarytmík pod¾a Vaughana Wil-
liamsa (1984). Keï�e táto metaanalýza bola uverejnená aj v JA-
MA-CS (Teo a spol., 1994), je aj u nás ¾ahko dostupná. Toto umo�-
òuje, aby sme v ïal�om uviedli z nej len najdôle�itej�ie závery
a doplnili ich údajmi, ktoré v súèasnosti významnej�ie ovplyvòu-
jú dlhodobú profylaktickú lieèbu a prevenciu NSS antiarytmika-
mi.

Preh¾ad �túdií, ktoré významnej�ie ovplyvnili mana�ment cho-
rých po infarkte myokardu a preventívnu lieèbu antiarytmi-
kami

�túdie CAST sú najvýznamnej�ím testovaním hypotézy, �e
supresia asymptomatických komorových extrasystol rutinnou ne-
cielenou (empirickou) lieèbou úèinnými antiarytmikami mô�e re-

dukova� riziko NSS u chorých po IM (CAST, 1989; Echt a spol.,
1991; CAST II, 1992; Epstein a spol., 1993). Do �túdie boli zara-
dení chorí po IM bez významnej�ích sprievodných klinických
symptómov so zvý�eným výskytom komorovej extrasystólie ale-
bo nepretrvávajúcej komorovej tachykardie (do 15 predèasných
komorových komplexov s frekvenciou nad 120/min) poèas Hol-
terovho monitorovania. Zaradili sa do nej len tí chorí, u ktorých sa
pri lieèbe antiarytmikami pri opakovanom Holterovom monitoro-
vaní v úvodnej otvorenej èasti �túdie (CAPS, 1986, 1988) zistil
významný ústup alebo vymiznutie komorových extrasystol. Títo
chorí boli potom randomizovaní a buï sa pokraèovalo v lieèbe
vybratým antiarytmikom (enkainid, flekainid alebo moricizín),
alebo sa im podávalo placebo. Podmienkou zaradenia do �túdie
bola aj prítomnos� dysfunkcie ¼K s ejekènou frakciou pod 55 %
u chorých zaradených do �túdie do 90. dòa od vzniku akútneho
IM a pod 40 % u chorých, ktorí boli do �túdie zaradení neskôr.

�túdia bola plánovaná na 3 roky (od júna 1987 do júna 1990).
Na základe zhodnotenia priebe�ných výsledkov (po zistení zvý�e-
nej mortality v dôsledku èastej�ieho výskytu srdcovej arytmickej
smrti a vzostupu úmrtí pri èastej�om výskyte zlyhania srdca a �o-
ku pri event. reinfarkte) sa muselo podávanie enkainidu u 432 cho-
rých a flekainidu u 641 chorých v apríli 1989 preru�i�. Bezpros-
tredne bola publikovaná aj predbe�ná správa o �túdii (CAST, 1989).
Na túto �túdiu nadviazala �túdia CAST II (1992) s podávaním
moricizínu. Ani v tejto �túdii (zaradených 4549 chorých) sa ne-
zistilo u lieèených chorých zlep�enie dlhodobého pre�ívania, ale
zistilo sa zvý�enie mortality pri lieèbe moricizínom v malých dáv-
kach poèas úvodného dvojtý�dòového titraèného obdobia lieku.
Medikamentózna supresia komorových arytmií u asymptomatic-
kých chorých a u chorých s nezáva�nými klinickými symptóma-
mi neviedla ku zlep�eniu pre�ívania, ale naopak mortalita pod¾a
�túdie CAST (1989) sa zvý�ila. Vzostup mortality bol predov�et-
kým u chorých s výraznej�ou dysfunkciou ¾avej komory a u cho-
rých s väè�ím rizikom opakovaných ischemických epizód napr.
u chorých s non-Q infarktom (Akiyama a spol., 1991). Negatív-
ny inotropný úèinok enkainidu a flekainidu mô�e by� klinicky ve¾mi
dôle�itý a mô�e sa prejavi� vo zvý�enom výskyte zlyhania srdca
alebo kardiogénneho �oku pri event. reinfarkte. Zhor�enie prog-
nózy (zvý�enie mortality) sa dokonca zistilo aj u chorých so za-
chovanou funkciou ¾avej komory, hoci úmrtnos� v skupine cho-
rých, ktorí dostávali placebo, bola signifikantne ni��ia, ako sa èa-
kalo. Aj Hine a spol. (1989) metaanalýzou 10 �túdií (4122 cho-
rých po IM) zistili zvý�enú úmrtnos� pri lieèbe antiarytmikami
triedy I. Hoci v �túdiách CAST sa sledovali iba tri antiarytmiká
triedy I, nepriame dôkazy nasvedèujú tomu, �e vzostup ohrozenia
chorého je spojený aj s inými antiarytmikami triedy I a je taký
ve¾ký, ak nie väè�í, ako pri antiarytmikách podtriedy IC. Lieèba
zameraná len na supresiu komorových extrasystol (a nepretrváva-
júcej komorovej tachykardie) by sa u chorých po IM u� nemala
realizova� (Epstein a spol., 1993).

Teo a spol. (1993) v záveroch vykonanej metaanalýzy o úèin-
nosti preventívnej lieèby antiarytmikami potvrdzujú, �e rutinná em-
pirická lieèba antiarytmikami triedy I u chorých po IM �tatisticky
významne zvy�uje úmrtnos�. Analýza �túdií pod¾a trvania lieèby na-
znaèuje, �e v dlhodobých �túdiách �kodí hlavne neskorý zaèiatok lieè-
by. Zdôrazòujú, �e vzh¾adom na zistené nepriaznivé výsledky lieèby
antiarytmikami treba by� u chorého po IM extrémne opatrní pri pred-
pisovaní akéhoko¾vek antiarytmika triedy I. Pokia¾ nebudú publiko-
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vané presvedèivé údaje o zní�ení mortality pri lieèení niektorým an-
tiarytmikom tejto triedy, pova�ujú za rozumné, re�pektova�, �e v�etky
antiarytmiká triedy I mô�u by� potenciálne �kodlivé.

Lieèba betablokátormi (BB) �tatisticky významne zni�uje
mortalitu a priaznivý úèinok tejto lieèby je neobyèajne presvedèi-
vý. Teo a spol. (1993) preto odporúèajú túto lieèbu zvá�i� u v�et-
kých chorých s ICHS, najmä u tých, ktorí sú zvý�ene ohrození
NSS. Lieèba BB, hoci nie je osobitne úèinná v supresii komoro-
vých extrasystol, má u chorých po IM osobitné postavenie v pre-
vencii NSS. Svedèia o tom výsledky lieèby alprenololom (Wil-
helmsom a spol., 1974), praktololom (Multicenter ..., 1975) a nór-
skej �túdie s timololom (Norwegian ..., 1981), ktoré boli skutoè-
ným prelomom v tejto oblasti klinického výskumu. Iné ve¾ké �túdie
potvrdili úèinnos� lieèby metoprololom a propanololom a zní�e-
nie jednoroènej mortality o 26�36 % (Hjalmarson a spol., 1981;
Beta-blocker ..., 1982). Významné zní�enie mortality pri lieèbe
BB metaanalýzou zistili u� Yusuf a spol. (1985) a vyplývajú aj
z analýzy �túdie TIMI-II B 1989 (Roberts a spol., 1991).

Z metaanalýzy Tea a spol. (1993) vyplýva, �e úèinnos� lieèby
amiodaronom (antiarytmikum triedy III) sa sledovala u chorých
po IM v men�om mno�stve �túdií. Výsledky oznaèujú za s¾ubné,
aj keï významné zní�enie mortality (o 61 % pri porovnaní s po-
dávaním placeba a o 53 % pri porovnaní s lieèbou inými antiaryt-
mikami) sa zistilo iba v �túdii BASIS (Burkart a spol., 1990).
V ïal�ích siedmich, relatívne dostatoène ve¾kých �túdiách sa po-
zoroval u chorých lieèených amiodaronom trend ku zní�eniu mor-
tality (o 29 % so �irokým intervalom spo¾ahlivosti). Zistilo sa aj
�tatistický významné zní�enie výskytu arytmických príhod.

V dlhodobom pokraèovaní �túdie BASIS sa zistilo, �e zní�e-
nie celkovej a kardiálnej mortality pretrváva aj poèas dlhodobého
podávania amiodaronu. Nízky výskyt NSS a celkovej kardiálnej
mortality (1,2 %/rok u chorých lieèených amiodaronom a 4,6 %/
rok v kontrolnej skupine) umo�òuje po 1 roku lieèby amiodaro-
nom zvá�i� jej preru�enie (Pfisterer a spol., 1993). Pfisterer a spol.
(1992) upozoròujú, �e lieèba amiodaronom nebola úèinná u cho-
rých s dysfunkciou ¼K s ejekènou frakciou menej ako 40 %. Zní-
�enie mortality sa zistilo len u chorých so zachovanou funkciou
¾avej komory.

Ak by s¾ubné výsledky lieèby amiodaronom (zní�enie celko-
vej mortality a výskytu NSS u chorých s vysokým rizikom)
z men�ích randomizovaných �túdií (Burkart a spol., 1990; Cairns
a spol., 1991; Ceremuzynski a spol., 1992; Pfisterer a spol., 1993)
potvrdili výsledky ve¾kých �túdií s nízkymi dávkami amiodaronu,
znamenalo by to významný prínos pre lieèbu arytmií a prevenciu
NSS. Mal by k tomu prispie� pod¾a Hamera a spol. (1989) malý
alebo �iadny a pod¾a Tandeho a Refsuma (1988) skôr mierne po-
zitívny ako negatívny inotropný úèinok amiodaronu, ktorý umo�-
òuje jeho pou�itie aj u chorých so záva�nou dysfunkciou ¾avej
komory bez toho, aby sa manifestovalo zlyhanie srdca.

Prínos lieèby amiodaronom u chorých so zlyhaním srdca nie
je jednoznaèný. V �túdii GESICA sa zistila 30 % redukcia celko-
vej mortality s pribli�ne rovnakým zní�ením výskytu NSS a mor-
tality v dôsledku progresívneho zlyhania srdca (Doval a spol.,
1994). Lieèba amiodaronom bola v�ak neúspe�ná v americkej �tú-
dii CHF-STAT u chorých so zlyhaním srdca s dominantnou is-
chemickou etiológiou (Singh a spol., 1994).

Vo ve¾kých �túdiách CAMIAT (Canadian Amiodaron Myo-
cardial Infarction Arrhythmia Trial) a EMIAT (European Myocar-

dial Infarction Arrhythmia Trial), v ktorých je zaradených viac
ako 3400 chorých, lieèba amiodaronom pod¾a u� prednesených
výsledkov (ktoré budú publikované v odbornej tlaèi zrejme u�
v najbli��om èase), zní�ila len výskyt NSS bez významnej�ieho
ovplyvnenia celkovej mortality. Je to urèitým prekvapením, lebo
v pilotnej �túdii CAMIAT (Cairns a spol., 1991) sa zistil silný trend
nielen zní�enia arytmickej smrti pri lieèbe amiodaronom pri dáv-
ke 300�400 mg/deò (2,1 %) pri porovnaní s placebom (13,8 %),
ale aj celkovej mortality (10,4 % u chorých lieèených amiodaro-
nom a 20,7 % u chorých, ktorým sa podávalo placebo). Lieèba sa
musela preru�i� u viac ako u 1/3 chorých pre ved¾aj�ie úèinky (�tít-
na �¾aza a ko�né prejavy). V �túdii CAMIAT sa sleduje vplyv lieè-
by amiodaronu u chorých po IM s komorovými extrasystolami
a s príznakmi zlyhania srdca �tádia III a IV pod¾a NYHA. �túdia
EMIAT vyhodnocuje vplyv lieèby amiodaronom u chorých po IM
s nízkou ejekènou frakciou ¾avej komory bez prihliadnutia na vý-
skyt komorových extrasystol.

Lieèba amiodaronom vzh¾adom na jeho mo�né záva�né ved-
¾aj�ie úèinky by mala by� limitovaná, a týmto antiarytmikom by sa
mali lieèi� chorí s výraznými klinickými symptómami a chorí, ktorí
majú vysoké riziko, a to aj napriek tomu, �e lieèba malými dávka-
mi amiodaronu (200�300 mg/deò) je pod¾a metaanalýzy Millera
a spol. (1996) pomerne bezpeèná.

V �túdii MADIT (Moss a spol., 1996) sa porovnávali výsled-
ky lieèby antiarytmikami a lieèby ICD u chorých po IM so: 1.
zní�enou funkciou ¼K, 2. spontánnou nepretrvávajúcou komoro-
vou tachykardiou a 3. indukovate¾nou pretrvávajúcou komorovou
tachykardiou alebo fibriláciou komôr pri elektrofyziologickom
testovaní (ich indukovate¾nos� nebola potlaèená prokaínamidom).
Celková mortalita u chorých lieèených s ICD bola o 54 % ni��ia
napriek tomu, �e 80 % do �túdie zaradených chorých u�ívalo amio-
daron.

Aj keï sa empirická lieèba amiodaronom zdá (okrem BB) naj-
úèinnej�ou medikamentóznou lieèbou záva�ných komorových aryt-
mií, u� známe výsledky �túdie MADIT (Moss a spol., 1996) pou-
kazujú na oprávnenos� uprednostòovania ICD u chorých s vyso-
kým rizikom vzniku záva�ných komorových arytmií a NSS pred
lieèbou antiarytmikami.

Jednoznaène zlyhanie antiarytmík triedy I v prevencii NSS
viedlo nielen k zvý�enému záujmu o lieèbu amiodaronom, ale
upriamilo pozornos� aj na ïal�ie dostupné antiarytmikum triedy
III � sotalol. Úèinok d,l-sotalolu na celkovú mortalitu u chorých
po IM sledovali Julian a spol. (1982). Zistili nevýznamnú 19 %
redukciu celkovej mortality a signifikantné zní�enie výskytu IM.
Nepozorovali zní�enie výskytu NSS. Mason (1993) u chorých
s pretrvávajúcou komorovou tachykardiou zistil, �e d,l-sotalol bol
úèinnej�í v supresii ektopickej komorovej aktivity a v indukcii
arytmií pri elektrofyziologickom testovaní ako konvenèná lieèba
antiarytmikami triedy I. Riziko opakovaného výskytu komorovej
tachykardie a mortalita boli v tejto nerandomizovanej �túdii pri
lieèbe sotalolom ni��ie ako pri lieèbe ostatnými antiarytmikami
(úèinok konvenènej lieèby BB sa nesledoval).

V �túdii SWORD (Waldo a spol., 1996) sa zis�ovala mo�nos�
vyu�itia novovyvinutého selektívneho antiarytmika triedy III d-
sotalolu (bez významnej betalytickej aktivity) v sekundárnej pre-
vencii u chorých po IM s vysokým rizikom (ejekèná frakcia ¾avej
komory pod 40 %). �túdia nebola zameraná na supresiu èastých
alebo komplexných komorových arytmií. Musela by� predèasne
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preru�ená, lebo u 1549 chorých, ktorí dostávali d-sotalol (100�
200 mg/deò) bola vy��ia mortalita (5 %) ako u 1572 chorých, kto-
rí dostávali placebo (mortalita 3,1 %). Aj táto �túdia, podobne ako
výsledky dosiahnuté ostatnými úèinnými antiarytmikami (hlavne
triedy I), vedie k záveru, �e v�etky antiarytmiká sú potenciálne
letálne (Sanderson,1996), hlavne u chorých s ICHS a po IM.

Autori metaanalýzy (Teo a spol., 1993) u chorých po IM ne-
odporúèajú preventívne podávanie antiarytmík triedy IV (bloká-
tory Ca2+-kanálov). Analýzy, ktoré rozde¾ujú blokátory Ca2+-kaná-
lov pod¾a ich vplyvu na frekvenciu akcie srdca, naznaèujú mo�-
nos� rozdielneho pôsobenia tých, ktoré vedú k bradykardii (vera-
pamil a diltiazem) a dihydropyridínov, ktoré zvy�ujú frekvenciu
akcie srdca (Yusuf a spol., 1991). Ukazuje sa potreba otestova�
blokátory Ca2+-kanálov druhej generácie, ktoré sú �truktúrne roz-
dielne látky, v dobre naplánovaných a dostatoène ve¾kých �túdiách
(Teo a spol., 1993).

Ve¾ký poèet, mo�no a� 50 % (Grandman a spol., 1989), cho-
rých s prejavmi zlyhania srdca zomiera v dôsledku záva�ných aryt-
mií (Khosla a spol., 1996). Sweeney a spol. (1995) retrospektívne
analyzovali celkovú mortalitu kardiálnu mortalitu a NSS u 291
chorých s pokroèilým zlyhaním srdca, ktorých v rokoch 1986�
1995 vybrali na transplantáciu srdca. Zis�ovali vplyv lieèby v troch
skupinách chorých: 1. s ICD (59 chorých), 2. lieèených antiaryt-
mikami (53 chorých) a 3. bez antiarytmickej lieèby (179 chorých)
na spôsob srdcovej smrti (NSS a nenáhla srdcová smr�) a celkovú
mortalitu. V celkovej mortalite a vo výskyte nenáhlej srdcovej
smrti nezistili rozdiely medzi jednotlivými skupinami. Výskyt NSS
bol najni��í v skupine chorých, ktorí boli lieèení ICD, stredný
v skupine chorých bez antiarytmickej lieèby a najvy��í (so �tatis-
tickou významnos�ou) bol v skupine chorých lieèených antiaryt-
mikami, a to aj napriek tomu, �e najväè�í poèet pacientov z tejto
skupiny (20=37,7 %) u�ívalo amiodaron a jeden sotalol. Antiaryt-
miká podtriedy IA u�ívalo 17 chorých (32,1 %). Ani jeden z cho-
rých tejto skupiny sa nelieèil BB. Získané výsledky boli v súlade
s pribúdajúcimi pozorovaniami, �e dlhodobá lieèba antiarytmika-
mi u chorých s významným organickým ochorením srdca a ko-
morovými arytmiami zvy�uje mortalitu v dôsledku fatálnych aryt-
mií, ktoré sú v súvislosti s vlastnou lieèbou antiarytmikami (Ro-
den, 1994).

Chorí, ktorí boli mimo nemocnice úspe�ne resuscitovaní
a u ktorých bola NSS odvrátená (aborted sudden death), sú ohroz-
ení rizikom vzniku ïal�ej podobnej arytmickej príhody (Schaffer
a Cobb, 1975; Cobb a spol., 1975). Vplyv lieèby antiarytmikami
v prevencii opakovania výskytu NSS u chorých s miernym a vy-
sokým rizikom nie je jednoznaène známy (Cobb a spol., 1984;
Moosvi a spol., 1990). Moosvi a spol. (1990) nezistili prínos em-
pirickej lieèby prokaínamidom a chinidínom u viac ako 200 cho-
rých pre�ívajúcich po mimonemocniènej resuscitácii.

Hallstrom a spol. (1991) sledovali pre�ívanie a antiarytmickú
lieèbu u 941 chorých s fibriláciou komôr, ktorí boli v rokoch
1970�1985 resuscitovaní mimo nemocnice. Najviac z nich do-
stávalo BB (28,3 %), chinidín (18,7 %) a prokaínamid (17,5 %).
Antiarytmikami nebolo lieèených 39,4 % z celkového poètu pos-
tihnutých. Zistili dramaticky ni��í poèet pre�ívajúcich v skupine
chorých, ktorí sa lieèili chinidínom a prokaínamidom, a signifi-
kantne zlep�ené pre�ívanie u chorých, ktorí sa lieèili BB. Efekt
lieèby prokaínamidom bol nepriaznivej�í ako lieèba chinidínom.
Autori lieèbu chinidínom a prokaínamidom u chorých s fibrilá-

ciou komôr, ktorí boli resuscitovaní mimo nemocnice, pova�ujú
za neoprávnenú a potenciálne nebezpeènú. Tieto klinické pozoro-
vania a poznatky, nie randomizovaná �túdia, sú najväè�ou kom-
plexnou analýzou lieèby antiarytmikami v takejto skupine cho-
rých.

V �túdii CASCADE (1992, 1993), ktorá sa zaèala roku 1984,
sa porovnávala úèinnos� empirickej lieèby amiodaronom a antia-
rytmík triedy I, vrátane ich kombinácií, u chorých s fibriláciou
komôr (bez súvislosti s IM s kmitom Q), ktorí boli mimo nemoc-
níc úspe�ne resuscitovaní. Empirická lieèba amiodaronom bola
úèinnej�ia ako lieèba antiarytmikami triedy I, ktorá bola riadená
elektrofyziologicky alebo Holterovým monitorovaním. Chýbanie
skupiny chorých s placebom v tejto �túdii neumo�òuje zhodnoti�,
èi zlep�ené pre�ívanie u chorých preventívne lieèených amioda-
ronom bolo skutoène v dôsledku lieèby týmto antiarytmikom a nie-
len ako dôsledok nepriaznivého úèinku vlastných antiarytmík, ako
sa ukázalo napr. v �túdii CAST (1989). Zistenie vysokej kardiál-
nej mortality (19 %) so 17 % mortalitou v dôsledku arytmických
príhod, ktorá bola ove¾a vy��ia, ako uvádzajú Lehman a spol.
(1988), viedlo autorov �túdie k po�iadavke, �e v�etci chorí s vy-
sokým rizikom opakovaných fibrilácií komôr by sa mali pod¾a
mo�nosti lieèi� ICD (CASCADE, 1991). Táto lieèba sa potom rea-
lizovala a� u 67 % do �túdie zaradených chorých.

Elektrofyziologicky riadená lieèba antiarytmikami u chorých
resuscitovaných po NSS, ktorí majú èo aj len mierne prejavy zly-
hania srdca, je limitovaná pre signifikantne ni��iu pravdepodob-
nos� supresie arytmie aj preto, �e poèiatoèná úèinnos� antiarytmi-
ka sa v priebehu jeho protrahovaného podávania mô�e strati� (Wil-
ber a spol., 1988). Empirická lieèba antiarytmikami nie je opráv-
nená (Packer, 1992) a je, hádam okrem amiodaronu (Stewart
a spol., 1989; Cairns a spol., 1991; CASCADE, 1991; Ceremu-
zynski a spol., 1992; Pfisterer a spol., 1992), a� nebezpeèná
(CAST, 1989; Monganroth a Goin, 1991; Salerno, 1991).

Na posúdenie prínosu a rizika antiarytmickej lieèby u chorých
s relatívne vysokým rizikom fatálnych komorových arytmií aj u pa-
cientov s ICD sú potrebné ve¾ké randomizované �túdie. Predbe�-
né výsledky �túdie MADIT (Moss a spol., 1996) potvrdzujú, �e
súèasná nedôvera a skepsa k lieèbe antiarytmikami a výrazné roz-
paky klinikov o ïal�om pou�ívaní antiarytmík sú opodstatnené.
V súèasnosti je dôle�ité sledova�, ako sa výsledky výskumných
randomizovaných, dvojitoslepých ve¾kých �túdií prená�ajú a rea-
lizujú v klinickej praxi. Treba poèíta� s tým, aj keï je to dos� pre-
kvapujúce, �e vedecké poznatky sa uplatòujú v klinickej praxi len
pomaly (Lamas, 1992).

Prevencia náhlej srdcovej smrti antiarytmikami v súèasnosti

U� uvedené odporúèania sa nemajú interpretova� ako záväzné
pokyny na u�ívanie antiarytmík u chorých po IM vrátane chorých
s vysokým rizikom arytmických príhod. Mali by sa v�ak pova�o-
va� za dôle�ité upozornenie, �e priaznivý úèinok lieèby antiaryt-
mikami nie je pri v�etkých antiarytmikách dokázaný. Zistený ne-
priaznivý pomer rizika a benefitu, ktorý sa zistil tak výrazne pri
antiarytmikách podtriedy IC v �túdii CAST (1989), mô�e plati� aj
pre iné antiarytmiká (Furberg, 1983; Hine a spol., 1989; Aronow
a spol., 1990; Teo a spol., 1993), a to aj u chorých s vysokým
rizikom arytmických príhod. Výnimkou je lieèba BB a mo�no aj
lieèba amiodaronom.
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Ve¾ké �túdie u chorých po prekonaní akútneho IM zaèali pod-
statným spôsobom meni� na�e názory na význam a opodstatne-
nos� chronickej profylaktickej lieèby NSS antiarytmikami. Poznat-
ky zo �túdie CAST zaèali u� podstatným spôsobom ovplyvòova�
doteraj�iu klinickú prax a snahu èo najviac arytmií lieèi� antiaryt-
mikami. Zistilo sa, �e sledované moderné a úèinné antiarytmiká
podtriedy IC (flekainid a enkainid) u chorých po IM síce reduku-
jú a� odstraòujú komorové extrasystoly, ale zvy�ujú celkovú úmrt-
nos� v dôsledku ove¾a záva�nej�ích arytmií. Zistilo sa, �e sú aj
málo úèinné a èasto zhor�ujú arytmiu u chorých s pretrvávajú-
cou komorovou tachykardiou, hlavne ak je spojená so zlou funk-
ciou ¾avej komory. Nepotvrdila sa hypotéza, �e lieèba komorovej
extrasystólie (a nepretrvávajúcej komorovej tachykardie) antiaryt-
mikami u chorých po IM je opodstatnená a má význam v preven-
cii náhlej srdcovej arytmickej smrti. Zistila sa naopak mo�nos�
paradoxného úèinku takejto lieèby: antiarytmikum u chorého s is-
chémiou alebo po IM výrazne predisponuje u neho tú arytmiu,
pred ktorou sme ho chceli chráni�.

Závery, ktoré vyplývajú z ïal�ích realizovaných �túdií zame-
raných na zhodnotenie chronickej profylaktickej lieèby u chorých
po akútnom IM antiarytmikami, sa dajú zhrnú� nasledovne:

1. antiarytmiká triedy I zvy�ujú mortalitu,
2. betablokátory jednoznaène zni�ujú mortalitu.
3. amiodaron, sotalol � výsledky sa zdajú priaznivé,
4. blokátory Ca2+-kanálov � údaje o ich úèinnosti sú stále

skeptické.
Antiarytmiká podtriedy IC (flekainid, enkainid) sú kontrain-

dikované najmä u chorých po IM, u ktorých sa zistila prítomnos�
abnormálnych neskorých komorových potenciálov. U takýchto
pacientov sa zvy�uje ich ohrozenie vznikom monomorfnej komo-
rovej tachykardie alebo jej agraváciou s mo�ným prechodom do
fibrilácie komôr.

Tieto závery sa nie celkom oprávnene prená�ajú do celej aryt-
mológie. Mali by sa v�ak pova�ova� za modelové zistenia pri naj-
èastej�ie sa vyskytujúcich srdcovocievnych ochoreniach, pri kto-
rých ako problematiku vlastných arytmií, tak aj ich lieèby najlep-
�ie poznáme. Jednoznaène v�ak z nich vyplýva, �e v�etci chorí po
IM by sa mali lieèi�, ak nie sú kontraindikované, betablokátormi.
Lieèba chorých BB mô�e by� úspe�ná aj u chorých vo vy��om
veku. Aronow a spol. (1994 a) v prospektívnej randomizovanej
�túdii u chorých s priemerným vekom 81 rokov so srdcovým pos-
tihnutím (preva�ne so stavom po IM), komplexnými komorovými
arytmiami a ejekènou frakciou ¾avej komory pod 40 % zistili, �e
propranolol viedol k signifikantnému poklesu NSS o 47 %, cel-
kovej kardiálnej mortality o 37 % a k nesignifikantnému poklesu
celkovej mortality o 20 %.

V prevencii NSS sa uplatòujú selektívne i neselektívne BB.
Betablokátory so silne vyjadrenou ISA (intrinsic sympathomime-
tic activity), ktoré majú malý kardioprotektívny úèinok na myo-
kard, ako pindolol a oxprenolol, nie sú vhodné na prevenciu NSS.
Uprichard a spol. (1989) v experimente nezistili redukciu NSS po
ich podávaní. V European Infarction Study (1984) s oxprenolo-
lom a v Swedisch Pindolol Study (1983) sa nezistila oprávnenos�
ich pou�itia na sekundárnu prevenciu po IM. O mo�nosti pou�itia
BB so slabou ISA v prevencii NSS svedèia výsledky �túdie APSI
(Boissel a spol., 1990 a, b). Autori zistili 48 % zní�enie celkovej
mortality a 58 % zní�enie kardiovaskulárnej mortality u chorých
po IM lieèených acebutolom v porovnaní s placebom. Je to naj-

väè�í úspech, ktorý sa dosiahol BB v tejto indikácii (Frishman,
1991). Do �túdie boli zaradení chorí s vysokým rizikom (s väè-
�ím ako 20 % rizikom smrti v prvom roku po akútnom IM). Vý-
sledky svedèia o tom, �e práve u takýchto chorých bolo mo�né
dosiahnu� najväè�í lieèebný úspech. Výskyt aspoò jedného �ve¾-
kého� rizikového faktora (u� prekonaný dokumentovaný IM, anam-
néza dýchaviènosti pri chôdzi po rovine, dokumentovaná fibrilá-
cia predsiení, komorová tachykardia, zlyhanie srdca, sínusová ta-
chykardia, reinfarkt alebo stenokardia v priebehu prvých 8 dní
ochorenia) bola podmienkou pre zaradenie do súboru.

BB sa v súèasnosti oprávnene pou�ívajú (najmä v prvých 2�
3 rokoch) u chorých po prekonaní akútneho IM a v prevencii NSS
pre: 1. antiischemický úèinok, zni�ovanie výskytu reinfarktov, NSS
a celkovej mortality, 2. zvy�ovanie fibrilaèného prahu a zni�ova-
nie výskytu komplexných komorových arytmií, vrátane komoro-
vých tachykardií, 3. potlaèovanie stresovej reakcie, zni�ovanie
katecholaminémie a antagonizovanie metabolických vplyvov hy-
perkatecholaminémie, 4. zni�ovanie TK a spoma¾ovanie frekven-
cie akcie srdca, 5. mo�ný antiaterosklerotický a aterosklerotický
plát stabilizujúci úèinok. Analýza 15 �túdií o úèinnosti lieèby BB
u chorých po IM ukazuje, �e BB zni�ujú výskyt nefatálnych in-
farktov o 20 %, NSS o 33 % a celkovej mortality o 22 % (Fris-
hman, 1991). Tieto priaznivé výsledky lieèby BB nezávisia od ve-
ku a ani od lokalizácie akútneho IM.

Betablokátormi treba lieèi� aj chorých, ktorí mali v akútnom
�tádiu IM prejavy zlyhania srdca, ktorí majú ni��iu ejekènú frak-
ciu ¾avej komory (aj pod 40 %) a ktorí majú (pri neprítomnosti
ne�iaducich klinických symptómov) frekvenciu akcie srdca pri lieè-
be 50�60/min. Práve títo chorí majú po akútnom IM zvý�ené
riziko NSS a najviac profitujú z lieèby BB. Sínusová bradykardia
sa dá pova�ova� za prejav úèinnej lieèby BB a frekvencia akcie
srdca 50�60/min u chorých po IM je dokonca �iaduca. Len pri
výraznej�ej sínusovej bradykardii treba uva�ova� o zní�ení dávky
BB alebo jeho výmene za BB so slabo vyjadrenou vnútornou sym-
patomimetickou aktivitou (Widimský, 1995). Vo v�eobecnosti sa
v�ak BB s ISA v lieèbe chorých po prekonaní akútneho IM neod-
porúèajú (Gunnar a spol., 1996).

Odhaduje sa, �e pri prepustení je vhodných viac ako 70 % cho-
rých s akútnym IM na lieèbu BB. V skutoènosti sa v�ak táto lieèba
èasto realizuje u menej ako 40 % prepustených (Leung a spol.,1995;
Rogers a spol., 1994). Z tohto iba 11 % chorých dostáva dávku ek-
vivalentnú (viac ako 50 %) odporúèanej efektívnej dávky, ktorá pri-
niesla benefit vo ve¾kých �túdiách (Viskin a spol., 1995) a takmer
90 % chorých sa lieèi BB v dávke, ktorá predstavuje menej ako
polovicu odporúèanej efektívnej dávky. Pod¾a údajov z Francúzska
z roku 1990 dostávalo BB 41,5 % chorých po IM (Boissel a spol.,
1990 c). Roku 1995 to bolo 54 % chorých (Marques-Vidal a spol.,
1995). V Severnom Írsku sa lieèi BB 67 % (Marques-Vidal a spol.,
1995) a v �kandinávii 57 % chorých po IM. (Scandinavian Sim-
vastatin Survivals Study Group, 1994). V malej �túdii v Anglicku
(Whitford a Southern, 1994) zistili, �e lieèba BB sa realizovala u 48
% chorých pri prepustení a u 42 % chorých po jednom roku od
prepustenia. A� u 45 % pri prepustení a u 36 % chorých po jednom
roku od prepustenia zistili kontraindikácie lieèby BB. V Kanade
zistili v 3178-èlennom súbore chorých pri prepustení chorého po
akútnom IM lieèbu BB v 61 % (Rouleau a spol., 1996). Údaje z ve¾-
kého súboru chorých po IM v USA (16 124 chorých) uvádzajú lieèbu
BB pri prepustení u 45 % �ideálnych kandidátov� pre túto �pecific-
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kú intervenciu (Ellerbeck a spol., 1993). V analýze 350 755 cho-
rých z národného registra IM v USA (v rokoch 1990�1994) sa
uvádza aj lieèba BB v jednotlivých vekových kategóriách: BB sa
po IM lieèilo 41,8 % mu�ov a 33,7 % �ien vo veku do 55 rokov
a 21,8 % mu�ov a 22,2 % �ien star�ích ako 85 rokov. Pokles per-
centa lieèených BB medzi týmito dvoma hraniènými vekovými sku-
pinami bol plynulý (Gurwitz a spol., 1996). V známej �túdii CAST
sa lieèilo BB iba 29 % chorých po IM a chorí s predchádzajúcim
zlyhaním srdca v akútnej fáze IM ich u�ívali e�te menej èasto (Ken-
nedy a spol., 1991, 1994).

Údaje o lieèení chorých s akútnym IM a po jeho prekonaní
BB u nás nie sú známe. Tieto informácie treba, podobne ako aj
údaje o realizácii trombolytickej lieèby a ostatnej podpornej lieè-
be chorých s IM, získa� èo najskôr. Mala by k tomu prispie� reali-
zácia pripraveného projektu Ministerstva zdravotníctva SR Audit
diagnostického a terapeutického postupu u chorých s akútnymi
koronárnymi syndrómami v predhospitalizaènej i nemocniènej fáze
(Cagáò a spol., 1996). Dnes u� poznáme pre nás vari najdôle�itej-
�ie údaje z ÈR o farmakoterapii chorých po IM, ktorí sa roku 1995
lieèili v kúpe¾och (Widimský a spol., 1996). BB sa lieèilo 59,4 %
chorých. Z nich u�ívala metoprolol takmer polovica (49,5 % cho-
rých), atenolol 22 %, bisoprolol 8 %, metipranol 6,9 %, betaxolol
5,9 %, bopindolol 4, 7%, acebutol 2,2 %, pindolol 0,5 % a celip-
rolol 0,3 %. BB sa lieèilo a� 42 % chorých s ejekènou frakciou do
40 %. Lieèba BB bola podstatne èastej�ia ako lieèba blokátormi
kalciových kanálov, ktoré u�ívalo len 9,1 % chorých: z nich nife-
dipín a� 48,8 % (!), diltiazem 22,5 % a verapamil 19,7 % cho-
rých. Preva�ná èas� chorých v�ak dostávala také malé dávky BB,
ktoré vedú k otázke, èi v takýchto dávkach majú vôbec kardio-
protektívny úèinok. Aj keï i�lo o nereprezentatívnu vzorku cho-
rých po prekonaní akútneho IM (pravdepodobne s nedostatoèným
zastúpením mladých chorých a chorých s malým infarktom, kto-
rí dali prednos� skorému návratu do práce, a na druhej strane aj
chorých s �a�kým a komplikovaným priebehom ochorenia a cho-
rých vo vy��om veku, ktorým sa kúpe¾ná lieèba neodporúèala),
analýza farmakoterapie u 1084 chorých po akútnom IM poskytu-
je základnú orientáciu o farmakologickej lieèbe týchto chorých
a aj urèitú mo�nos� konfrontova� tieto nálezy so zisteniami v iných
krajinách. Smerodajnos� týchto údajov pre nás sa mô�e ukáza� len
v budúcnosti. V súèasnosti by sme mali na ne prihliada�.

Na význam nevyhnutnej lieèby základného ochorenia pouka-
zuje napríklad zistenie, �e supresiou kompletnej komorovej extra-
systólie a nepretrvávajúcej komorovej tachykardie propranololom
sa dosiahol pokles NSS o 33 %, celkovej kardiálnej mortality o 27
% a celkovej mortality o 30 %. Supresia tichej ischémie týmto
liekom je spojená so �tatistický významným poklesom týchto pa-
rametrov a� o 70 %, 72 % a 69 %! Redukcia mortality pri kardiál-
nom ochorení a komplexných komorových arytmiách mô�e by�
teda viac efektom antiischemickým ako antiarytmickým (Aronow
a spol., 1994 b). Ukazuje sa, �e intervencia proti ischémii myo-
kardu (BB, revaskularizácia, antitrombotická a antihyperlipidemic-
ká lieèba) mô�e u chorých s ICHS zní�i� riziko NSS (aj keï sa
neovplyvní výskyt komorových extrasystol). Z blokátorov Ca2+-
kanálov u chorých po IM mo�no pou�i� len tie, ktoré spoma¾ujú
frekvenciu akcie srdca (verapamil, diltiazem). Výhodnej�ie mô�u
by� u chorých po netransmurálnom IM. Inhibítory enzýmu kon-
vertujúceho angiotenzín u chorých po akútnom IM so zní�enou
funkciou ¾avej komory zabraòujú nielen remodelácii ¾avej komo-

ry, ale u chorých so zlyhaním srdca ovplyvòujú neurohumorálne
zmeny a zvý�enú sympatikotóniu (Francis a spol., 1993). Pôsobia
antiarytmicky (zni�ujú výskyt komorových extrasystol a komoro-
vej tachykardie) (Fletcher a spol., 1993) a zni�ujú výskyt NSS.
Okrem prínosu v prevencii NSS sa ich priaznivý úèinok prejaví aj
v zlep�ení hemodynamiky (Khosla a spol., 1996).

Za nevyhnutnú sa pova�uje adekvátna lieèba ICHS v jej jed-
notlivých �tádiách, lieèba jej komplikácií a úprava rizikových fak-
torov. Nemalo by sa zabúda� ani na preventívne aspekty, ktoré mô�u
výrazne ovplyvni� nielen priebeh ICHS, ale aj výskyt záva�ných
komorových tachykardií. Pri ovplyvòovaní základného ochorenia
a modulujúcich faktorov záva�ných komorových arytmií sa treba
u chorých s ICHS v�dy sna�i� dosiahnu� revaskularizáciu myo-
kardu a úpravu kardiálnej dekompenzácie. BB, ak nie sú kontra-
indikované, kontrolujeme arytmogénny efekt lokálne uvo¾òovaných
i cirkulujúcich katecholamínov. Najmä u chorých so zlyhaním srd-
ca treba upravi� prípadne prítomné abnormality elektrolytov a rea-
lizova� komplexnú prevenciu ich ïal�ích manifestácií.

Avanzini a spol. (1995) v rámci �túdie GISSI (1986), GISSI-
2 (1990) a GISSI-3 (1992) analyzovali lieèbu antiarytmikami triedy
I a III u 38 072 chorých po akútnom IM (reprezentatívna vzorka
� asi 75 % kapacity koronárnych jednotiek v Taliansku). Zistili,
�e nepriaznivé výsledky v �túdii CAST (1989) sa rýchlo transfe-
rovali do rutinnej klinickej praxe v Taliansku: poèet pacientov, ktorí
boli lieèení antiarytmikami triedy I a III, v sledovanom období
postupne klesol o polovicu (z 11,4 % pri prepustení z nemocnice
a z 14,4 % v období po prepustení do 6 mesiacov z obdobia na
zaèiatku 80. rokov, na 5,8 % v oboch skupinách na zaèiatku 90.
rokov). Najèastej�ie predpisovaným liekom bol amiodaron (asi
polovica u�ívaných antiarytmík), potom mexiletín a propafenon.
Flekainid po uverejnení výsledkov �túdie CAST (1989) prestal by�
na zozname antiarytmík. Prispelo k tomu aj stanovisko Minister-
stva zdravotníctva Talianska, ktoré ihneï po oboznámení sa s vý-
sledkami �túdie CAST (apríl 1989) u� 10. mája 1989 oznaèilo
lieèbu flekainidom u chorých po akútnom IM s cie¾om supresie
komorových arytmií za kontraindikovanú. Trend poklesu predpi-
sovania antiarytmík bol pri v�etkých uvedených antiarytmikách
rovnaký. Pokles predpisovania amiodaronu, ktorý sa stáva �iroko
pou�ívaným a ako sa zdá oprávnene èasto pou�ívaným antiaryt-
mikom (Burkart a spol., 1990; Ceremuzynski a spol., 1992; Teo
a spol., 1993), zrejme súvisí aj s tým, �e sa zaèalo uznáva�, �e
netreba v�etky komorové arytmie lieèi� antiarytmikami. Pri sledo-
vaní lieèby betablokátormi sa zistil opaèný � vzostupný trend
(Latini a spol., 1994; Zuanetti a spol., 1994).

V SR nemáme dostupné dostatoèné údaje o lieèbe antiaryt-
mikami u chorých po akútnom IM. Urèitý, nie v�ak úplný a pres-
ný, obraz o lieèbe antiarytmikami u chorých po akútnom IM nám
poskytujú èerstvé údaje Widimského a spol. (1996) u u� uvede-
nej vzorky 1084 chorých po IM. Antiarytmikami triedy I a III sa
lieèilo 12,6 % chorých. V skladbe u�ívaných antiarytmík absolút-
ne preva�uje lieèba sotalolom (10,8 %). Amiodaron u�ívalo 1,5 %
a propafenon len 0,8 % chorých. Mexiletín, chinidín ajmalín a praj-
malín u�ívalo iba nepatrné mno�stvo chorých (0,05�0,01 %).

Vo Francúzsku pod¾a Boissela a spol. (1990c) sa lieèilo antia-
rytmikami okrem betablokátorov 13,4 % chorých po IM. Marqu-
es-Vidal a spol. roku 1995 udávajú lieèbu antiarytmikami u 10 %
chorých po IM vo Francúzsku a len u 1 % chorých v Severnom
Írsku. Aj Rouleau a spol. (1996) udávajú ve¾mi malé percento lie-
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èených antiarytmikami v Kanade: 2 % 3178-èlenného súboru cho-
rých po akútnom IM.

Skú�anie rôznych antiarytmík v lieèbe mô�e ohrozi� chorého.
Ani výber antiarytmika na základe zis�ovania supresie komorovej
tachykardie pri programovanej elektrickej stimulácii nespåòa v�etky
oèakávania, ktoré sa do tejto metodiky vkladali (Mason a spol.,
1996). Pri zlyhaní farmakoterapie, vrátane lieèby amiodaronom
a sotalolom, je mo�ná úèinná nefarmakologická lieèba vrátane
ICD. U nás sa k nej pristupuje zatia¾ len výnimoène, na niektorých
�pecializovaných pracoviskách. Je finanène nákladná.

Kontrola mnohých arytmií sa u niektorých chorých nedá anti-
arytmikami dosiahnu�, a preto neprekvapuje, �e sa zvý�ená po-
zornos� venuje aj iným nefarmakologickým lieèebným postupom.
Éra intervenènej lieèby arytmií u� nastúpila a postupne sa zvý-
razòuje. Tieto prístupy v lieèbe mô�u podstatne zlep�i� kvalitu �i-
vota mnohých chorých. Ich vyu�ívanie závisí aj od ochoty zdra-
votných pois�ovní plati� za tieto moderné a úèinné mo�nosti lieè-
by a èiastoène aj od pokrokov súvisiacich s vývojom a rozvojom
samých intervenèných, katétrových alebo implantovate¾ných tech-
ník a prístrojov.

Chronickú profylaktickú lieèbu antiarytmikami s cie¾om robi�
prevenciu náhlej srdcovej arytmickej smrti u chorých po IM, v po-
rovnaní s nedávnou minulos�ou v súèasnej klinickej praxi podstatne
redukujeme a indikujeme ju jednoznaène len u tých chorých, u kto-
rých sa po akútnom IM vyskytli pretrvávajúce komorové tachykar-
die a fibrilácia komôr. U ostatných chorých o nej uva�ujeme. O jej
indikácii by sme mali rozhodnú� pod¾a výsledkov programovanej
elektrickej stimulácie srdca. Antiarytmikami by sa mali lieèi� tí
chorí, u ktorých pri tomto vy�etrení vznikla monomorfná komo-
rová tachykardia. Ka�dý pacient so záva�nými komorovými aryt-
miami sa má komplexne zhodnoti� na (�pecializovanom) praco-
visku, ktoré disponuje mo�nos�ami neinvazívnych vy�etrení (zá�a-
�ový EKG, echokardiografia, monitorovanie EKG pod¾a Holtera,
spriemernený EKG, vy�etrenie autonómnych funkcií) a invazív-
neho vy�etrenia programovanou elektrickou stimuláciou komôr.
Toto pracovisko rozhodne o potrebe lieèby a urèí jej spôsob (far-
makoterapia a výber antiarytmika, rádiofrekvenèná ablácia, ICD,
antitachykardická operácia).

Význam programovanej stimulácie komôr a stratifikovanie
rizika

Pretrvávajúca monomorfná komorová tachykardia a fibrilácia
komôr sú základnými príèinami NSS v prvom roku po akútnom
IM (Multicenter ..., 1988; Rosenthal spol., 1985; Bayes de Luna
a spol., 1989). Je ve¾mi �iaduce zisti� takéto riziko u v�etkých cho-
rých po prekonaní akútneho IM. Umo�nila by sa tak adekvátna
lieèba len u tých chorých, ktorí ju skutoène potrebujú.

Weiss (1991) pri prognostickom hodnotení významu induko-
vate¾nej tachykardie pri programovanej stimulácii komôr uvádza,
�e riziko NSS alebo výskytu spontánnej pretrvávajúcej komorovej
tachykardie do 2 rokov po akútnom IM, je pri indukovaní komoro-
vej tachykardie 22 % a pri jej neindukovate¾nosti len 5 % (p<0,001).

Zoni-Berisso a spol. (1996) v prospektívnej �túdii hodnotili
prognostickú hodnotu programovanej stimulácie komôr u 286 vy-
braných chorých po akútnom IM. Zistili, �e programovaná stimu-
lácia komôr (s mierne agresívnym stimulaèným protokolom) u 103
vybraných chorých (ktorí mali buï ejekènú frakciu pri rádionukli-

dovej ventrikulografii menej ako 40 % alebo prítomné abnormál-
ne neskoré komorové potenciály, alebo výskyt spontánnych kom-
plexných komorových arytmií pri ambulantnom monitorovaní
EKG) je �pecifická, ale menej senzitívna metóda (99 % a 55 %)
s pozitívnou predpovednou hodnotou 67 %. Indukcia pretrvávajú-
cej monomorfnej komorovej tachykardie (s cyklom >230 ms)
umo�òuje správne vybra� chorých, u ktorých mô�e by� prínosom
antiarytmická lieèba. Potvrdili, �e navrhované �dvojstupòové� stra-
tifikovanie rizika (výber vhodných chorých neinvazívnymi metó-
dami s následným elektrofyziologickým testovaním) je vo vèas-
nom období u chorých po akútnom IM efektívnym prístupom na
predpoveï výskytu NSS a pretrvávajúcej monomorfnej komoro-
vej tachykardie. Lineárnou diskriminantnou analýzou zistili, �e
z uvedených, pod¾a nich najsilnej�ích neinvazívnych ukazovate-
¾ov výskytu NSS a komorovej tachykardie u chorých po akútnom
IM, bola najdôle�itej�ia indukovate¾nos� pretrvávajúcej komoro-
vej tachykardie (p<0,00001). Ostatné boli v nasledovnom poradí:
1. ejekèná frakcia menej ako 40 % (p<0,01), 2. spontánny výskyt
ostatných komplexných komorových arytmií (p<0,05) a 3. prítom-
nos� abnormálnych neskorých komorových potenciálov (p=NS).
Holterovo monitorovanie EKG bolo vy�etrené u 98 %, neskoré
komorové potenciály u 97 % a rádionuklidová ventrikulografia
u 96 % chorých, ktorí boli zaradení do analyzovaného súboru.

Pri výbere chorých na elektrofyziologické testovanie sa pri-
hliadalo aj na ostatné klinické ukazovatele vrátane anamnézy, prie-
behu ochorenia (hlavne vo vèasnej fáze hospitalizácie na koronár-
nej jednotke), elektrokardiografické a echokardiografické nálezy,
symptómami limitované a maximálne zá�a�ové elektrokardiogra-
fické testovanie (urobené u 75 % pacientov) a výsledok selektív-
nej koronarografie (urobenej u 42 % chorých). Za záva�nú koro-
nárnu chorobu srdca pova�ovali redukciu lúmenu kmeòa ¾avej
koronárnej artérie o 50 % a u ostatných hlavných koronárnych
artérií o 75 %.

Napriek dostupnosti nových diagnostických a lieèebných po-
stupov na zis�ovanie a prevenciu arytmií ohrozujúcich �ivot zo-
miera NSS v prvom roku po prepustení z nemocnice 3�5 % cho-
rých (Farrel a spol., 1991; McClements a spol., 1993; Pfisterer
a spol., 1993; Zoni-Berisso a spol., 1994). V snahe zlep�i� pred-
poveï takýchto záva�ných arytmických príhod navrhuje sa strati-
fikovanie rizika na základe vyu�itia kombinácie neinvazívnych
testov a programovanej stimulácie komôr (Bhandari a Rahimtoo-
la, 1987; Dhingra, 1991; Viskin a Belhassen, 1994). Pod¾a Zoni-
Berissa (1996) ideálne dvojstupòové stratifikovanie rizika má spl-
ni� nasledovné podmienky: 1. neinvazívne skríningové testy pred
elektrofyziologickým vy�etrením musia ma� èo najväè�iu senziti-
vitu na predpovedanie arytmických príhod (aby sa tak zabezpeèila
èo najèastej�ia pozitivita výsledku pri programovanej stimulácii
komôr), 2. stimulaèný protokol má by� bezpeèný, nie príli� agre-
sívny a má zabezpeèova� najpriaznivej�ie rozhranie medzi senzi-
tivitou a �pecificitou.

Pretrvávajúca monomorfná komorová tachykardia je jedinou
prognosticky významnou indukovate¾nou komorovou tachykardiou.
Je najsilnej�ím nezávislým ukazovate¾om výskytu záva�ných nesko-
rých arytmických príhod. Indukcia tejto komorovej tachykardie
(s cyklom >230 ms) umo�òuje detegova� dve ve¾mi dobre defino-
vané skupiny chorých s rôznym rizikom vzniku záva�ných arytmic-
kých príhod v budúcnosti: skupinu s ve¾mi vysokým rizikom (pri-
bli�ne 3 % celého súboru) a druhú skupinu s nízkym rizikom (ostatní
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chorí). Pacientov s indukovanou pretrvávajúcou monomorfnou ta-
chykardiou treba pova�ova� za kandidátov na profylaktickú antia-
rytmickú lieèbu. Ostatní pacienti mô�u by� prepustení do domáceho
prostredia bez tejto lieèby. Pacienti s indukovate¾nou pretrvávajú-
cou monomorfnou komorovou tachykardiou majú by� najprv lieèe-
ní elektrofyziologicky urèenou a riadenou lieèbou BB alebo antia-
rytmikami triedy III. Ak sa zistí neúèinnos� takejto lieèby, mal by sa
u nich implantova� ICD (Zoni-Berisso a spol., 1996).

Zdanlivo prekvapujúci nález, �e komorová tachykardia s dlh-
�ím cyklom (a teda ni��ou frekvenciou) pri elektrofyziologickom
testovaní chorých s akútnym IM pred prepustením, je spojená s hor-
�ou prognózou, zistili aj Sarter a spol. (1996). Uvádzajú, �e u cho-
rých s akútnym IM, ktorí sú pred prepustením z nemocnice u� lie-
èení antiarytmikami, mô�e by� prejavom arytmogénneho úèinku
antiarytmík. Aj preto je výber lieèby antiarytmikami u chorých
s akútnym IM, hoci aj so stabilnou komorovou tachykardiou, ve¾mi
komplexnou zále�itos�ou, ktorú mo�no �a�ko vyjadri� nejakým al-
goritmom. Lieèba u ka�dého pacienta musí by� individualizovaná.
Treba bra� do úvahy rôzne faktory, ktoré sú nielen v priamom vz�a-
hu k arytmii, ale aj k rozsahu a �tádiu koronárnej choroby srdca
a mo�nosti výskytu opakovaných ischemických atakov.

Vester a Strauer (1994) odporúèajú (na základe vy�etrenia
variability frekvencie akcie srdca, neskorých komorových poten-
ciálov a ambulantného monitorovania EKG) nasledovný algorit-
mus: pri pozitivite dvoch testov alebo jedného, ale s ejekènou frak-
ciou menej ako 35 % sa má vykona� programovaná stimulácia
komôr. Pri pozitívnom výsledku (indukcia monomorfnej komoro-
vej tachykardie) sa potom ordinuje elektrofyziologicky riadená lieè-
ba antiarytmikami a pri jej neúspechu sa realizuje nefarmakolo-
gická lieèba vrátane ICD. Pacient ostáva bez antiarytmickej lieè-
by, ak sa: 1. pri programovanej stimulácii komôr komorová tachy-
kardia neindukovala, 2. ak sú v�etky testy negatívne, 3. keï je jeden
pozitívny, ale pacient nemá záva�nú dysfunkciu ¾avej komory (ejek-
èná frakcia ¾avej komory nad 35 %).

Kaliská a Kmeè (1996) publikovali nedávno algoritmus, ktorý
pou�ívajú na svojom pracovisku na stratifikovanie rizika NSS
u pacientov po IM. Podobne ako Semrád (1993) stratifikujú cho-
rých, ktorí majú ejekènú frakciu ¾avej komory pod 40 %. Ïalej
pokraèujú Holterovým monitorovaním a pri prítomnosti kom-
plexných komorových arytmií vy�etrujú neskoré komorové po-
tenciály. Kaliská a Kmeè (1996) na rozdiel od Semráda (1993)
pri prítomnosti abnormálnych neskorých komorových potenciá-
lov zaraïujú do algoritmu pred elektrofyziologickým testovaním
e�te vy�etrenie variability frekvencie akcie srdca a senzitivity
baroreflexu.

Jedným z najdôle�itej�ích determinantov komorových tachy-
kardií ohrozujúcich �ivot je akútna ischémia myokardu. Preto
u chorých s akútnym IM do stratifikovania rizika vzh¾adom na
záva�né arytmické príhody treba zahrnú� nielen elektrický sub-
strát komorovej tachykardie s reentry mechanizmom, ale aj uka-
zovatele, ktoré mô�u ma� vz�ah k prechodným ischemickým prí-
hodám. Na ne��astie v tejto súvislosti zá�a�ové elektrokardiogra-
fické testy a aj selektívna koronarografia majú len obmedzený
význam pre ich limitovanú schopnos� predpoveda� budúce ische-
mické ataky. Sú potrebné nové, vysoko senzitívne, neinvazívne
prognostické testy (Zoni-Berisso a spol., 1996).

Pri výbere pacientov po prekonaní IM na elektrofyziologické
testovanie, ako u� bolo uvedené, sa prihliada na anamnézu, prie-

beh ochorenia vo vèasnom i následnom období akútneho IM, na
ïal�ie klinické ukazovatele a na výsledky vykonaných aj invazív-
nych vy�etrení. Zoni-Berisso a spol. (1996) u� pri prítomnosti èo
i jedného z troch záva�ných ukazovate¾ov ohrozenia chorého NSS
(ejekèná frakcia do 40 %, prítomnos� abnormálnych neskorých
komorových potenciálov a spontánny výskyt komplexných komo-
rových arytmií pri Holterovom monitorovaní) indikovali realizá-
ciu programovanej stimulácie komôr. Z celého 283-èlenného sú-
boru to bolo u 103 chorých (viac ako u 1/3). Aj bez toho, �e by
sme prihliadali na ïal�ie v�eobecne akceptované markery NSS,
mal by sa u nás, pod¾a tohto prepoètu, programovanou stimulá-
ciou komôr vy�etri� taký ve¾ký poèet pacientov po akútnom IM,
ktorí nielen v súèasnosti, ale aj v blízkej budúcnosti príslu�né od-
borné pracoviská v SR nedoká�u elektrofyziologický vy�etri�, a tak
vybra� vhodných pacientov na vhodnú antiarytmickú lieèbu.

Záva�nos� jednotlivých markerov NSS nie je e�te urèená tak jed-
noznaène, aby sa urèilo poradie ich realizácie pod¾a významnosti.
Preto treba vychádza� skôr z ich dostupnosti v èase a priestore pre
konkrétneho pacienta a konkrétne zdravotnícke zariadenie. Z kli-
nického aspektu vy�etrenie ejekènej frakcie ¾avej komory a nesko-
rých komorových potenciálov, by mali patri� medzi najzákladnej�ie
a najèastej�ie vy�etrované markery NSS, preto�e nie sú ekonomic-
ky nároèné a mali by u chorých po akútnom IM patri� medzi skrí-
ningové vy�etrenia. Copie a spol. (1996) upozoròujú na význam
urèovania priemerného 24-hodinového intervalu R-R z ambulant-
ného monitorovania EKG, ktorý pri trvaní menej ako 700 ms sa
ukázal lep�ím ukazovate¾om celkovej mortality a aj NSS ako zní�e-
ná ejekèná frakcia ¾avej komory (menej ako 35 %) a je na úrovni
významnosti zní�enia variability frekvencie akcie srdca.

Diagnostické postupy u chorých po IM zamerané na zhodnote-
nie rizika vzniku fatálnych komorových arytmií majú vysokú nega-
tívnu predpovednú hodnotu. Sú v�ak málo efektívne pre relatívne
nízku pozitívnu predpovednú hodnotu, èo platí pre neskoré komo-
rové potenciály, variabilitu frekvencie akcie srdca, senzitivitu baro-
reflexu, Holterovo monitorovanie aj programovanú stimuláciu ko-
môr. Prítomnos� viacerých markerov NSS poskytuje oso�nej�iu in-
formáciu a umo�ní vytypova� chorých s výrazne zvý�eným rizikom
NSS, u ktorých je lieèba oprávnená aj pri súèasnom potenciálnom
ohrození pacienta rizikom proarytmie alebo iných záva�ných ved-
¾aj�ích úèinkov lieèby. Zhodnocovanie väè�ieho poètu neinvazív-
nych klinických markerov NSS vy�aduje vynalo�i� ve¾ké úsilie, ktoré
sa zdá a� neuskutoènite¾ným v klinickej praxi (keï by sa muselo
vy�etri� viac ako 100 pacientov na to, aby sa získalo dos� údajov
o ohrození chorého NSS u menej ako 10 pacientov v nasledujú-
cich troch rokoch). Slabá úèinnos� stratifikovania rizika NSS èasto
vyplýva aj zo samého priebehu ICHS pri èastej prítomnosti mno-
hých premenlivých velièín a ich vzájomných interakcií pri arytmo-
genéze, ktoré v priebehu èasu, akoby �náhodne� vyústia do fatál-
nych tachyarytmií (Zehender a spol., 1995).

Experti Európskej kardiologickej spoloènosti pova�ujú ambu-
lantné monitorovanie EKG a programovanú elektrickú stimuláciu
za cenné pri urèovaní vysokého rizika u chorých po akútnom IM.
Variabilitu frekvencie akcie srdca, disperziu Q-T, zní�enú senziti-
vitu baroreflexu, prítomnos� abnormálnych neskorých komorových
potenciálov tie� uvádzajú ako prognosticky významné markery
NSS u chorých po akútnom IM. Sú v�ak potrebné ïal�ie klinické
skúsenosti na zistenie, èi uvedené markery sú podstatne významnej-
�ie ako konvenèné prognostické testy. U ka�dého chorého pri ka�-
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dom stratifikovaní sa musí vychádza� z klinického stratifikovania
chorého, ktoré ho umo�òuje zaradi� do troch kategórií s malým,
stredným alebo ve¾kým rizikom (Task Force ..., 1996) Skôr ako
bude mo�né vyu�i� súèasné mo�nosti stratifikovania rizika na pro-
fylaktickú lieèbu chorých ohrozených vznikom malígnych komo-
rových arytmií a NSS, treba prospektívne overenie tohto prístupu.

Uvedený postup stratifikovania chorých po akútnom IM, vzh¾a-
dom na súèasné mo�nosti jeho realizácie v SR, zrejme bude pot-
rebné modifikova� a prechodne akceptova�, �e pri nedostupnosti
programovanej stimulácie komôr budeme prechodne u vysoko
ohrozených chorých NSS o lieèbe uva�ova� a realizova� ju pod¾a
prítomnosti a záva�nosti viacerých markerov NSS (zní�enej funk-
cie ¾avej komory, abnormálnych neskorých komorových poten-
ciálov, disperzie Q-T (Q-Tc) a predå�eného intervalu Q-T (Q-Tc),
výskyte komplexných komorových arytmií a priemerného 24-ho-
dinového intervalu R-R menej ako 700 ms pri ambulantnon moni-
torovaní EKG, zní�enej variability frekvencie akcie srdca a zní�e-
nej senzitivity baroreflexu, ischémie myokardu a pretrvávajúcej
oklúzie koronárnej artérie prislúchajúcej infarktu bez významnej-
�ích funkèných kolaterál a pod.). Základom takéhoto postupu je
Holterovým monitorovaním riadená lieèba BB alebo amiodaro-
nom (event. sotalolom) pri kontraindikácii BB. Za nevyhnutnú sa
pova�uje adekvátna lieèba ICHS v jej jednotlivých �tádiách, lieè-
ba jej komplikácií a úprava rizikových faktorov.

Záver

V závere tejto záva�nej problematiky pova�ujeme za vhodné
uvies� citát Robertsa (1990): �Najlep�ím antiarytmikom bude hy-
polipidemikum�. Má upozorni� na to, �e najväè�ie úspechy v lieè-
be arytmií a v prevencii náhlej srdcovej arytmickej smrti sa dajú
dosiahnu� tak, �e preventívnymi opatreniami zabránime vzniku
a rozvoju tých chorôb, u ktorých sa arytmie a náhla srdcová aryt-
mická smr� ako komplikácie vyskytujú.

Peters a spol. (1995) zistili, �e zanechanie fajèenia u chorých
s ICHS s hraniènou významnos�ou redukuje výskyt arytmickej smrti
a celkovú mortalitu. U chorých s vysokým rizikom NSS (s nízkou
ejekènou frakciou ¾avej komory a výskytom komorovej tachykar-
die, u ktorých sa nemohla vykona� trombolytická lieèba a u kto-
rých sa neurobil revaskularizaèný výkon), sa �tatisticky významne
zní�il výskyt NSS. Tieto zistenia mô�u vies� k názoru, �e najjedno-
duch�ím, najlacnej�ím a najlep�ím spôsobom nemedikamentóznej
prevencie NSS pri ICHS u fajèiarov je presta� fajèi�.

Problém NSS a jej prevencia zostáva stále výzvou pre základ-
ný, ako aj pre klinický výskum. Lep�ie poznanie patofyziológie
NSS u chorých s ischémiou myokardu a po IM, ale aj pri ostat-
ných srdcových ochoreniach povedie k h¾adaniu nových prístu-
pov k rie�eniu tejto záva�nej problematiky. Rozèarujúce výsledky
prevencie NSS antiarytmikami u chorých po IM na základe záve-
rov viacerých �túdií (hlavne CAST, 1989) sa mô�u z dlhodobého
aspektu ukáza� ako u�itoèné, ak povedú k zmene prístupov k prob-
lému NSS v základnom aj v klinickom výskume a k vývoju iných
stratégií (vrátane nefarmakologických) na redukciu výskytu NSS
u chorých s ICHS a aj pri srdcových ochoreniach s inou etioló-
giou (Pitt, 1992).

Z poh¾adu na lieèbu antiarytmikami a prevencie NSS antia-
rytmikami v klinickej praxi vyplýva, �e ide o oblas�, ktorej sa v po-
sledných rokoch oprávnene venuje zvý�ená pozornos� nielen z od-

borného, ale aj etického h¾adiska, zdravia obyvate¾stva a aj z eko-
nomických súvislostí.
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Do redakcie do�lo 4.12. 1996.

Koronárna choroba srdca (KCHS) a infekcia Helicobacter pylori
(HP) sú be�nými celo�ivotnými ochoreniami v strednom a vysokom
veku. Helicobacter pylori je najèastej�ou príèinou vredovej choroby,
ktorá koinciduje s koronárnou chorobou srdca èastej�ie, ako sa oèaká-
valo. V práci autori skúmajú vz�ah medzi infekciou HP a KCHS. �tú-
dia sa uskutoènila v severnom Fínsku, v oblasti mesta Oulu, kde �ije
650 000 obyvate¾ov. Porovnávali dve skupiny ¾udí. V prvej skupine
bolo 116 pacientov (96 mu�ov a 20 �ien) vo veku 356�65 rokov (prie-
merný vek 54 rokov) s angiograficky dokumentovaným postihnutím
koronárnych ciev. Druhú skupinu tvorilo 116 ¾udí náhodne vybraných
z registra fínskej pois�ovne vo veku 40�59 rokov (priemerný vek 52
rokov). Do oboch skupín neboli zaradení tí, ktorí u�ívali hypolipide-
miká a ktorá sa lieèili na hypertenziu. U v�etkých sa urèoval titer pro-
tilátok proti HP (IgG-protilátky testom ELISA), hodnolty cholestero-
lu, triacylgylcerolov a HDL v sére nalaèno. Za signifikantnú stenózu
pri angiografickom vy�etrení koronárnych ciev sa pova�ovalo zú�e-
nie lúmenu na viac ako 50 %. Výsledky sa vyhodnotili regresnou ana-
lýzou 64 % pacientov s KCHS a 53 % kontrol malo séropozitivitu na
HP. Pomer upravený pod¾a veku a pohlavia bol 1,5 (interval spo¾ahli-
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vosti bol 95 %). Ak sa upravili zistenia dodatoène pre be�né rizikové
faktory KCHS v regresnej analýze klesol pomer na 1,1. Medzi kon-
trolami, ktoré boli séropozitívne na HP, mali signifikantne vy��ie kon-
centrácie triacylglycerolov ako kontroly séronegatívne. Podobný trend
sa zistil aj v skupine pacientov s KCHS, nebol v�ak signifikantný.
Koncentrácie HDL-cholesterolu smerovali k ni��ím hodnotám u tých,
ktorí boli HP pozitívni, ako u tých, ktorí boli séronegatívni na HP v
oboch skupinách. Zistené údaje podporujú negatívny, hoci nie �tatis-
ticky významný úèinok pozitivity HP na plazmatický apolipoproteín
A (odrá�ajúci koncentráciu HDL-cholesterolu) a pozitívny úèinok na
koncentráciu triacylyglcerolov v sére. Ak by infekcia HP modifikova-
la koncentrácie triacylglycerolov, HDL-cholesterolu, celkového cho-
lesterolu v sére, potom by bol úèinok infekcie HP na KCHS cez uve-
dené zmeny hladín lipidov. Na potvrdenie tejto hypotézy by mala by�
urobená longitudinálna �túdia s lieèebnou intervenciou a s viacerými
prípadmi na vy�etrenie kauzálnej príèiny medzi týmito dvoma spoje-
niami.

I. Páv


