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Inappropriately long patient time delay (PTD) is the main
cause for undesirable pre-hospitalization delay, so called global pre-hospital time delay (GTD). The fact that patients treated for cardiovascular diseases have long GTD is alarming.
General awareness of basic symptomatology and of the importance of time factor for further course of the disease may
substantially influence the duration of AIM pre-hospitalization phase.
Pre-hospitalization care of patient is a very demanding
task for the first-contact physician (most often general
practitioner) mainly because of the symptomatology variability.
If there is a suspicion for AIM it is recommended to treat the
patient as life-threatened and to assure the transport to hospital as rapid and comfortable as possible.
The organisational structure of emergency units in hospitals must accept the main presumption for future treatment success-vital importance of immediate management
of possible AIM patient. In this connection most important task for the doctor is rapid diagnostics, because of
the requirement for hospitalization at coronary unit or intensive care unit and the need for urgent treatment. Exceptional attention must be paid to AIM high risk patients. Unrecognition of AIM, mainly in the early period,
when the diagnostic process may be difficult, can have catastrophic consequences: 1. sudden cardiac death due to
ventricular fibrilation and 2. impossibility to administer
fibrinolytic therapy in the period of its maximum treatment. At the present state of knowledge because of the
consequences of undiagnosed AIM it is safer to presume
cardiac origin of the symptoms, above all of pain until
proving other reason. Therefore the idea of so called Chest
Pain Evaluation Units seems to be very interesting. (Tab.
3, Fig. 3, Ref. 40.)

Predhospitalizaèné obdobie predstavuje v ére dokázaného výrazného vplyvu èasového faktora na výsledný efekt  mortalitu a morbiditu  lieèby akútneho infarktu myokardu (AIM) jeden z reálne
ovplyvnite¾ných faktorov. Hlavnými èasovými komponentmi od objavenia sa symptómov AIM do zaèatia reperfúznej lieèby sú: 1. èasový interval od vzniku akostí do rozhodnutia vyiada alebo vyh¾ada lekársku pomoc (patient time delay  PTD), 2.
predhospitalizaèné vyetrenie a transport do nemocnice, 3. èas od
príchodu do nemocnice po zaèatie lieèby  u trombolyzovaných
chorých to znamená interval do zaèatia trombolytickej lieèby.
Neúmerne dlhý PTD je v rozhodujúcej miere príèinou neiaduceho celkového predhospitalizaèného zdrania, tzv. global pre
 hospital delay (GPD). Alarmujúci je fakt, e dlhý GPD majú
pacienti lieèení na kardiovaskulárne ochorenie. Veobecná znalos základnej symptomatológie a významu èasového faktora na
ïalí priebeh ochorenia môe vies k podstatnému ovplyvneniu
dåky predhospitalizaènej fázy AIM.
Predhospitalizaèná starostlivos o pacienta kladie ve¾mi vysoké
nároky na lekára, s ktorým sa chorý s AIM ako s prvým dostal
do kontaktu (najèastejie veobecný lekár) a jeho odbornú úroveò
predovetkým pre rozmanitos symptomatológie. Ak na základe
vyetrenia tento lekár suponuje AIM, má pristupova k pacientovi
ako k vitálne ohrozenému a má zabezpeèi èo najrýchlejí
a najkomfortnejí transport pacienta do nemocnice.
V organizaènej truktúre pohotovostných (prijímacích, urgentných) oddelení nemocníc sa musí akceptova základný predpoklad budúcej úspenosti lieèby  neodkladné rieenie pacienta
s moným AIM. Tu je hlavnou úlohou lekára rýchla diagnostika,
keïe chorý s AIM vyaduje hospitalizáciu na koronárnej jednotke alebo na jednotke intenzívnej starostlivosti a neodkladné terapeutické opatrenia. Osobitná pozornos sa hneï od príjmu musí
venova pacientom s vysokým rizikom AIM. Nespoznanie AIM
hlavne vo vèasnom období, keï môe by diagnostika problematická, môe vies ku katastrofálnym dôsledkom: 1. náhla srdcová
smr najmä pre komorovú fibriláciu, 2. nepodanie fibrinolytickej
lieèby v období maximálneho benefitu. Pri súèasnom stave vedo-
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mostí je pre dôsledky nediagnostikovania AIM bezpeènejie predpoklada kardiálny pôvod príznakov, najmä bolesti a do dokázania inej príèiny. Z tohto poh¾adu sa zdá zaujímavá mylienka tzv.
jednotiek správneho zhodnotenia hrudníkovej bolesti (Chest Pain
Evaluation Units). (Tab. 3, obr. 3, lit. 40.)
K¾úèové slová: akútny infarkt myokardu, vèasná diagnostika,
predhospitalizaèná starostlivos a lieèba.

Najdôleitejím faktorom súèasného prístupu k aktívnej lieèbe
najèastejej  trombotickej  príèiny infarktu myokardu je jeho
vèasná a správna diagnóza (13). Metaanalýza ve¾kých serióznych
túdií s ve¾kými poètami chorých s AIM jasne ilustrovala dôleitos vèasnej fibrinolýzy a lieèby kyselinou acetylosalicylovou (13,
27). V ére dokázaného výrazného vplyvu èasového faktora na výsledný efekt  mortalitu a morbiditu  lieèby AIM, predstavuje
skrátenie predhospitalizaèného obdobia (obr. 1), jedného z reálne
ovplyvnite¾ných faktorov. Predhospitalizaèná starostlivos o pacientov so suspektným AIM je rozhodujúcim faktorom ovplyvòujúcim
priamo ich preitie (5). Najviac úmrtí v súvislosti s AIM je v prvých hodinách od jeho vzniku, najmä pre primárnu fibriláciu komôr (30). Práve preto je nevyhutné zvýrazni potrebu bezprostrednej resuscitácie a rýchleho transportu pacienta do nemocnice. Skráti
predhospitalizaèné obdobie znamená aj zlepi spoluprácu medzi
pacientom a lekárom. Najväèia pozornos sa v súèasnosti venuje
patient time delay (PTD), ale pozornos treba venova aj vèasnej
diagnostike, organizácii a realizácii transportu do nemocnice a èo
najvèasnejiemu zaèiatku lieèby v nemocnici. Schéma celkového
zdrania chorých s AIM je na obrázku 1.

fyzikálne vyetrenie v predhospitalizaènej fáze i pri prijímaní
pacienta do nemocnice  v najvèasnejom období hospitalizácie. S touto problematikou by mali by podrobne oboznámení nielen veobecní lekári, internisti a kardiológovia, ale aj lekári iných
odborov, zdravotné sestry a ostatní pracovníci v zdravotníctve.

Fig. 1. Global delay.

Obr. 1. Èasové oneskorenie.

Hlavnými èasovými komponentmi od objavenia sa symptómov AIM po reperfúznu lieèbu sú (30):
1. èasový interval od vzniku akostí do rozhodnutia pacienta alebo prítomných vyiada alebo vyh¾ada lekársku pomoc  PTD,
2. predhospitalizaèné vyetrenie, lieèba, transport do nemocnice,
3. èas od príchodu do nemocnice do zaèiatku lieèby v nemocnici
(u trombolyzovaných chorých do zaèiatku trombolytickej lieèby).
Cie¾om práce je prispie k zlepeniu vèasnej diagnostiky AIM
u nás. Zameriavame sa na charakteristiku a analýzu bolesti a na

V oblasti kardiovaskulárnych ochorení ako najèastejej príèiny smrti vo vyspelých krajinách môe práve veobecná znalos_
základnej symptomatológie a významu èasového faktora na ïalí
priebeh ochorenia vies k podstatnému ovplyvneniu dåky predhospitalizaènej fázy AIM. Výsledky Pilotnej túdie projektu MZ
SR Audit (Cagáò a spol., 1988, ABC) jednoznaène potvrdzujú toto
tvrdenie. Dlhý time delay pacienta je v podstatnej miere príèinou
aj neiaduceho celkového predhospitalizaèného zdrania (global
pre-hospital-time-delay -- GTD) (7). V Audite sa udáva, e viac

Predhospitalizaèná fáza
Patient time delay
Úroveò zdravotného povedomia v naej spoloènosti je vo veobecnosti nízka. Súvisí najmä s dedièstvom predchádzajúcich desaroèí. Propagácia bezplatnosti zdravotnej starostlivosti viedla
k mylnému názoru, e za zdravie nesie zodpovednos lekár  zdravotníctvo a nie sám jednotlivec. Tento danajský dar bude zanika
iba postupne so spoloèenským vývojom. Zmeny v ekonomike budú
ma za následok zmeny spoloèenskej klímy a ivotných postojov
¾udí, budú vies viac k zodpovednosti za vlastné zdravie. Dôleitú
úlohu v procese kvalitatívnych zmien má zdravotná výchova formujúca aktívneho, spolupracujúceho jednotlivca.
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Fig. 2. Scheme of the thoracic pain diagnostic algorithm.

Obr. 2. Schéma diagnostického algoritmu bolesti na hrudníku.

ako 30 % chorých príde do nemocnice a po 12. h od vzniku akostí svedèiacich o AIM. Alarmujúci je i fakt, e dlhý GTD majú
aj pacienti lieèení na kardiovaskulárne ochorenie, èo zdôrazòuje
nevyhnutnos zlepenia oboznamovania pacientov s prejavmi AIM.
Zdravotná výchova prístupná a zrozumite¾ná pre najirie vrstvy
obyvate¾stva (vekové rozpätie chorých s AIM je iroké, menej ako
30 aj viac ako 90 rokov, maximum incidencie AIM je u muov
v 6. a u ien v 7. dekáde (10, 24), by teda mala by veobecná
a peciálna:
a) veobecná  okrem znalostí prejavov akútneho infarktu
myokardu musí zahàòa aj informácie o význame a poskytovaní
prvej pomoci a základoch kardiopulmonálnej resuscitácie.
b) peciálna  intenzívnejia  v najviac ohrozených skupinách obyvate¾stva (hlavne u pacientov s ICHS, hypertenziou, poruchami metabolizmu lipidov, cukrovkou, obezitou, fajèením,
v dlhodobom strese, pozitívnou rodinnou anamnézou a ich príbuzných). Musí upozoròova na potrebu èo najvèasnejieho vyh¾adania lekárskej pomoci pri prejavoch zahàòajúcich boles na
hrudníku, dýchaviènos, extrémnu únavu, najmä spolu s nadmerným potením, palpitáciami alebo strachom zo smrti (31). Chorí
musia vedie o význame vèasného obdobia AIM, o vysokom poète
smrte¾ných komplikácií v tomto èase, a teda o dôleitosti urgentnej lekárskej starostlivosti. Pri vzniku opisovaných príznakov treba
ui sublingválne nitroglycerín a pri ich trvaní uitie opakova
v päminútových intervaloch do celkovej dávky troch tabliet. Ak

akosti do 15 minút neustúpia, je nevyhnutné vyiada alebo vyh¾ada lekársku pomoc (12), optimálne je vola RZP.
Predhospitalizaèné vyetrenie, lieèba, transport
Pod¾a intenzity pociovaných akostí, ev. pod¾a vzniknutých
komplikácií (napr. bezvedomie) je lekárom, s ktorým sa pacient
ako s prvým dostane do kontaktu:
a) praktický lekár pre dospelých,
b) pohotovostný lekár  RZP, LSPP
c) lekár ústavnej lekárskej pohotovostnej sluby (ÚLPS), alebo príjmového oddelenia (centrálneho príjmu, oddelenia urgentnej medicíny), ak sa pacient rozhodol priamo pre oetrenie v nemocnici.
Anamnéza. Pohotovostný lekár, prípadne lekár, ktorý sa dostal ako prvý do kontaktu s chorým, hodnotí stav najèastejie len
na základe anamnestických údajov, charakteru opisovaných akostí a objektívneho vyetrenia. Chorého vyetruje èasto v saených podmienkach a v nevhodnom prostredí, pritom od odbornej
úrovne tohto vyetrenia môe závisie pacientov ivot. Nie sú ojedinelé prípady nesprávneho zhodnotenia stavu, keï pacient vyh¾adá lekársku pomoc, ale jeho akosti sa nepovaujú za prejavy
AIM. Napriek súèasným pokrokom laboratórnej diagnostiky AIM,
anamnéza zostáva jedným z najdôleitejích prostriedkov stanovenia vèasnej diagnózy (39). Znalos anamnézy a detailný opis
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Fig. 3. Algorithm scheme of examination in patient with acute myocardial infarction.

Obr. 3. Schéma algoritmu postupu pri vyetrovaní pacienta so suspektným AIM.

charakteru a súvislostí pociovaných akostí napomáha vytvoreniu uceleného obrazu o aktuálnom stave chorého.
Boles na hrudníku je najèastejím symptómom signalizujúcim AIM (20). V 40 % AIM vznikne bez prodromálnych symptómov, asi v 60 % má pacient anamnézu bolesti na hrudníku, ktorej
intenzita aj frekvencia sa stupòujú v priebehu týdòov alebo dní
(27). Anamnéza je najdôleitejou monosou odlíenia anginóznej od ostatných foriem bolesti na hrudníku (1).
Aká teda môe by anginózna boles, aká je jej charakteristika
 intenzita, charakter bolesti, lokalizácia, írenie, trvanie, reakcia
na lieèbu? Boles na hrudníku  stenokardia  pri AIM je najèastejie ve¾mi intenzívna, trvajúca viac ako 20 minút, èasto nieko¾ko
hodín, nereagujúca na sublingválne podanie nitroglycerínu. Opisuje sa ako pocit tlaku (nieèo mi sedí na prsiach) niekedy a zdrvujúceho, drvenia, zvierania, pálenia, rezania ... Boles je najèastejie
v centrálnej  retrosternálnej èasti hrudníka, roziruje sa najmä na
jeho ¾avú stranu s iradiáciou do ramien, horných konèatín, najmä
¾avej, prstov rúk, krku, èe¾uste, medzi lopatky, do epigastria (4, 34).
U pacientov s preexistujúcou angina pectoris sa boles pri infarkte
podobá tej pri angíne, s rovnakou lokalizáciou, je vak intenzívnejia, trvá dlhie a nereaguje na podanie nitroglycerínu.
Klasické prejavy AIM sú neraz výnimkou potvrdzujúcou pravidlo (5). U starích pacientov sa AIM èasto manifestuje atypicky,
teda nie typickou bolesou, ale prejavmi akútneho ¾avokomorového zlyhania, ako náhle vzniknutá dýchaviènos s výraznou slabosou, nadmerným potením, nauzeou, vracaním, synkopou (28).
Boles na hrudníku udávajú starí pacienti menej ako v 50 % (27).
Boles na hrudníku pri AIM u mladých ¾udí, èasto fyzicky ve¾mi
aktívnych s negatívnou anamnézou rizikových faktorov, sa podceòuje (25). Pretoe sa obyèajne myslí, e AIM charakterizuje náhla
tlaková a drviaca boles na hrudníku a bezvedomie (17), je potrebné upravi informácie tak, e boles sa môe postupne zvyova, alebo sa vyskytova intermitentne.
Nauzea a vracanie sa vyskytuje u viac ako 50 % pacientov
s transmurálnym infarktom myokardu a ve¾kou bolesou na hrudníku (16), èastejie pri akútnom spodnom infarkte myokardu v dôsledku vágových reflexov alebo stimuláciou receptorov ¾avej komory ako súèasti BezoldovhoJarischovho reflexu. Okrem toho

môe by nauzea a vomitus ved¾ajím úèinkom lieèby opiátmi.
Ostatné príznaky tvorí pocit výraznej celkovej slabosti, studený
pot, strach zo smrti, závraty, palpitácie. Výnimoène môe by prvou manifestáciou AIM cerebrálna alebo iná systémová arteriálna
embolizácia (5, 23, 39). Tieto príznaky môu, ale nemusia by spojené s bolesou na hrudníku. Populaèné túdie ukazujú, e viac
ako 60 % infarktov myokardu je nemých, diagnostikovaných
pri rutinnom EKG alebo post mortem (27).
Výskyt a charakteristika stenokardie v predhospitalizaènej
fáze a pri prijatí u 336 chorých s AIM, ktorí boli zaradení do Pilotnej túdie projektu Audit diagnostického a terapeutického postupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami, sú uvedené v tabu¾ke 1. Analýzou stenokardie a 2/3 z nich bolo moné
odosla na hospitalizáciu s diagnózou AIM a 22,4 % ïalích s podozrením na AIM. Výskyt najzávanejieho príznaku  typickej
stenokardie s trvaním nad 20 minút pri prijatí (u 58,6 % pacientov), u bol mení ako pri vzniku akostí (65,8 % chorých). Dýchaviènos, ktorá sa zistila u 45,5 % pri vzniku akostí bola naoTab. 1. Occurrence and characteristics of anginal pain in
prehospital phase (PHP) and at admission (% patients).
Tab. 1. Výskyt a charakteristika stenokardie v predhospitalizaènej
fáze (PHF) a pri prijatí (0 pacientov).

Typical in duration over 20 min
Typická s trvaním nad 20 min
until 20 min
do 20 min
Suspected in duration over 20 min
Ve¾mi pravdepodobná s trvaním nad 20 min
until 20 min
do 20 min
Possible
Moná
Repeated
Opakovaná

PHP
PHF

Admission
Príjem

65,8

58,6

8,3

8,3

5,7

6,3

3,9

2,7

4,5

9,2

18,2

17,9
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pak ete èastejia u prijatých pacientov (51,8 %). Pri prijímaní
pacientov bol ete èastejí pocit slabosti (u 53,0 %) a èasto sa zisovalo aj potenie (34,5 %), bledos (29,5 %), nauzea a vracanie
(20,2 %). Podrobnejia analýza výskytu a charakteru stenokardie,
ako aj ostatných akostí pri vzniku AIM v predhospitalizaènej
fáze a pri prijatí u chorých s AIM na Slovensku sa bude da urobi v blízkej budúcnosti pri hodnotení nieko¾konásobne väèieho
súboru pacientov, ktorí boli zaradení do projektu Audit diagnostického a terapeutického postupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami.
Z h¾adiska závanosti, intenzity pociovaných akostí a principiálnych rozdielov v terapii je potrebné diferenciálnodiagnosticky odlíi hlavne:
 disekciu aorty,
 embóliu do p¾úc,
 akútnu perikarditídu,
 pleurálnu boles.
Akútna disekcia aorty spôsobuje neznesite¾nú, okujúcu boles hlavne v centrálnej èasti hrudníka alebo medzi lopatkami opisovanú ako pocit roztrhnutia. Maximálnu intenzitu dosahuje krátko po vzniku a takto pretrváva mnoho hodín. Pod¾a typu lokalizácie
disekcie boles vyaruje do chrbta, príp. do dolných konèatín.
Dôleitým znakom je chýbanie pulzácie na jednej alebo viacerých
ve¾kých artériách, alebo zmeny pulzácií. Akútna disekcia hlavne
hrudnej aorty imituje dokonale kardiálnu boles. V literatúre opisované mylné podanie fibrinolytickej lieèby takémuto pacientovi
má katastrofálne dôsledky (6). Na akútnu p¾úcnu embóliu myslíme pri náhle vzniknutej dýchaviènosti a prítomnosti predispozièných faktorov trombózy, klinicky manifestnej trombóze, dýchaviènosti pri normálnom fyzikálnom náleze na p¾úcach, hromadení
vo ve¾kom obehu, synkope. Embólia do p¾úcnice vo veobecnosti
spôsobuje boles najmä v laterálnych èastiach hrudníka, býva pleurálnej povahy a môe by spojená s hemoptýzou. Boles pri akútnej perikarditíde súvisí s pohybmi srdca, zmieròuje sa v sediacej
polohe, v leiacej polohe sa zhoruje. Pleurálna boles je obyèajne pichavá, ostrá, rezavá zvýrazòujúca sa pri dýchaní, kali a kýchaní, keïe súvisí s pohybom pohrudnice, na rozdiel od hlbokej
tupej kontinuálnej bolesti pri AIM.
Ochorenia, na ktoré treba prihliada pri diferenciálnej diagnostike AIM, uvádzame v tabu¾ke 2. Symptómy AIM niekedy prebiehajú aj s príznakmi akútneho gastrointestinálneho ochorenia
(ochorenia paeráka, peptický vred, alimentárna intoxikácia, biliárna kolika ...). peciálne boles ezofágového pôvodu (hiátová
hernia s refluxnou ezofagitídou, spazmy ezofágu) môe vies
k mylnej diagnóze, pretoe ide o retrosternálnu tlakovú boles,
ktorá sa zvýrazòuje pri záai a ustupuje v pokoji a po sublingválnom podaní nitroglycerínu. Hltaním indukovaný diskomfort, pretrvávanie tupej bolesti nieko¾ko hodín po akútnej epizóde a dysfágia môu prispie k stanoveniu paerákovej etiológie (3). Niekedy
spôsobuje diagnostické problémy odlíenie AIM od neuromuskuloskeletárnych ochorení. Pri cervikobrachiálnom a cervikotorakálnom syndróme sa boles zvýrazòuje pri pohybe a pri palpácii bolestivých miest bývajú hmatné svalové stuhnutosti a spazmy. Pri
dolnom krènom a hrudnom radikulárnom syndróme je prítomná
porucha citlivosti v prísluných koreòových segmentoch. Boles
z kostochondrálnych alebo chondrosternálnych kåbov pri Tietzovom syndróme (kostochondritída) je ostrá, èasto spojená s lokálnym opuchom, zaèervenaním a citlivosou.
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Tab. 2. Diseases imitating anginal pain.
Tab. 2. Ochorenia imitujúce anginóznu boles.
Diseases of thoracic organs
Ochorenia hrudných orgánov

Extrathoracic diseases
Ochorenia mimohrudných
orgánov

Aortic dissection
Disekcia aorty

Peptic ulcer
Peptický vred

Pulmonary embolism
Embólia do p¾úc

Biliary colic
Biliárna kolika

Pericarditis
Perikarditída

Cholecystitis
Cholecystitída

Pulmonary diseases
Ochorenia p¾úc

Pancreatitis
Pankreatitída

Thoracic trauma
Poranenie hrudníka

Neurocirculatory asthenia
Neurocirkulaèná asténia

Pneumothorax
Pneumotorax
Associated pain
Zdruený angor
Esophageal diseases
Ochorenia paeráka
Neuromuscleskeletal diseases
Neuromuskuloskeletové ochorenia

Infarkt myokardu pravej komory je najèastejie zdruený
s diafragmovým  spodným alebo zadným infarktom ¾avej komory, len výnimoène sa vyskytuje izolovane. Jeho najèastejím
patologickoanatomickým korelátom je oklúzia pravej koronárnej
artérie. Klasické prejavy AIM pravej komory obsahujú systémovú
hypotenziu a obraz hypovolemického oku, zvýenú náplò krèných íl zvýrazòujúcu sa v inspíriu (Kussmaulovo znamenie), èasto
bradykardiu. Popri nauzee a vracaní sa pacienti niekedy saujú
na boles v pravom hypochondriu súvisiacu s drádením Glissonovho puzdra peèene pri akútnej venostáze. Problém diagnostikovania AIM pravej komory je hlavne v jeho odlíení od embólie do
p¾úc, náhlej príhody brunej (ruptúra peptického vredu, oklúzia
portálnej vény, infarkt sleziny ...), hypotenzie pre dehydratáciu pri
alimentárnych intoxikáciách.
Fyzikálne vyetrenie nie je rozhodujúcou diagnostickou metódou pri srdcovom infarkte a môe by úplne normálne aj u chorých tesne pred zastavením obehu, na druhej strane vak prináa
informáciu o ïalích stavoch, o komplikáciách infarktu (35) a prispieva k prognostickej klasifikácii pacienta s AIM. Pacienti s AIM
sú anxiózni, vyèerpaní, majú úzkostný výraz a strach zo smrti.
Èasto si masírujú, alebo tlaèia prsia a opisujú boles so zovretou
päsou pritláèanou oproti sternu (Leviho príznak). Symptómy pri
AIM (tab. 3) súvisia s aktiváciou vegetatívneho nervového systému, mechanickými (srdcové zlyhanie, ruptúra, tamponáda) alebo
elektrickými (arytmie) komplikáciami.
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Tab. 3. Symptoms accompanying acute myocardial infarction.
Activation of vegetative nervous system
sympathetic activation

pallor (vasoconstriction), cold skin, cold
sweat, tachycardia, hypertension
(in normotensive patients)
parasympathetic activation bradycardia, hypotension, sickness,
vomiting

Tab. 3. Symptomatológia pri akútnom infarkte myokardu.
Aktivácia vegetatívneho nervového systému
aktivácia sympatika
aktivácia parasympatika

Mechanical cardiac failure
Left-sided heart failure

Right-sided heart failure

dyspnea, productive cough, pink or blood
containing sputum,
hyperventilation (tachypnoe up to 40 per
min), gallop, peripheral cyanosis,
hypotension to shock, consciousness
disorders, newly developed murmur
hypotension, increased filling of veins of the
neck, hepatomegaly, pains under right rib
bent (distension of Glissons hepatic case)
Electrical instability

bledos (vazokonstrikcia), studená koa,
studený pot, tachykardia, hypertenzia
(u normotenzívnych pacientov)
bradykardia, hypotenzia, nauzea,
vracanie

Mechanické zlyhanie srdca
zlyhanie ¾avej komory

zlyhanie pravej komory

dýchaviènos, produktívny kae¾, ruové
alebo krv obsahujúce spútum, hyperventilácia (tachypnoe a 40/min), galop,
periférna cyanóza, hypotenzia a ok,
poruchy vedomia, novovzniknutý elest
hypotenzia, zvýená náplò krèných íl,
hepatomegália, bolesti pod pravým rebrom
(napínanie Glissonovho puzdra
peèene, novovzniknutý elest
Electrická instabilita

bradycardia, tachycardia, irregular pulse, consciousness disorders,
cardiac failure, SCD

bradykardia, tachykardia, nepravidelný pulz, poruchy vedomia,
zlyhávanie srdca, NSS

Autonómna hyperaktivita je èastá, mení sa pod¾a lokalizácie
infarktu. Vo vèasnej fáze AIM viac ako polovica pacientov s inferiórnym infarktom myokardu má prejavy aktivácie parasympatika
s hypotenziou, bradykardiou alebo oboma, kým pribline polovica pacientov s predným infarktom myokardu má znaky aktivácie
sympatika: hypertenziu, tachykardiu alebo obe (38). Aktivácia
sympatika je dôsledkom reakcie na stres (boles, agitovanos ...)
alebo hemodynamickým kompenzaèným mechanizmom. Prejavy
aktivácie parasympatika vznikajú v rámci vágových reflexov, BezoldJarishovho reflexu.
Rozsiahly infarkt myokardu alebo jeho závané komplikácie (ruptúra steny srdca, medzikomorového septa, papilárnych
svalov, tamponáda) sú príèinou aj zlyhania srdca ako pumpy s typickými fyzikálnymi prejavmi a obrazom kardiogénového oku
(23). Ve¾mi ványm nálezom upozoròujúcim na komplikácie sú
novovzniknuté elesty, niekedy sprevádzané dramatickým zhorením celkového stavu. Dysfunkcia chlopòového aparátu mitrálnej
chlopne (porucha funkcie papilárnych svalov pri IM, dilatácia ¾avej
komory) vedie k regurgitácii, ktorej dôsledkom je nový výrazný
apikálny holosystolický dekreèendový elest a hmatný vír. Pri
ruptúre medzikomorovej priehradky je systolický elest najlepie
poèute¾ný pozdå pravého okraja sterna, vír je najlepie hmatný
pozdå ¾avého okraja sterna. Systolický elest pri trikuspidálnej
regurgitácii (zlyhávanie pravej komory pri p¾úcnej hypertenzii alebo
infarkte pravej komory a dysfunkcii papilárnych svalov v pravej
komore) je poèute¾ný pozdå ¾avého okraja sterna, zvýrazòuje sa
pri inspíriu. Perikardiálny trecí elest je poèute¾ný u 630 % pacientov s AIM. Percento je vyie pri transmurálnom AIM, pri
ktorom býva poèute¾ný u aj v priebehu prvých 24 hodín, najèastejie vak na 2.3. deò, býva spojený s perikardiálnou bolesou
(26).
Elektrická instabilita infarktom pokodeného myokardu je hlavne vo vèasnom období, keï súèasne výrazne vzrastá aktivita auto-

nómneho nervového systému. Ve¾a závaných arytmií vzniká pred
hospitalizáciou, a teda pred monitorovaním pacienta. Pri zvýenej vágovej aktivite (hlavne pri inferiórnom IM) sa vyskytuje sínusová bradykardia, niekedy s AV blokádou. KES sú èasté 
vyskytujú sa u 95 % pacientov v prvých tyroch hodinách AIM
(5). Fibrilácia komôr môe vzniknú náhle a neoèakávane, alebo
len s miernymi symptómami ¾avokomorového zlyhávania (tzv. primárna fibrilácia komôr) vo vèasnom období AIM. Pribline 60 %
je v priebehu prvých 4 hodín a 80 % do 12 hodín od objavenia sa
symptómov infarktu (11, 19). V priebehu AIM sa vyskytujú aj
supraventrikulárne arytmie, poruchy átrioventrikulárneho a intraventrikulárneho vedenia. Nebývajú, resp. sú podstatne menej èasto bezprostrednou príèinou úmrtia (18). Pri fyzikálnom vyetrení
môeme teda zaznamena zmeny frekvencie akcie srdca od bradykardie po tachykardiu, akciu pravidelnú alebo nepravidelnú, i s poruchami vedomia, prejavy zlyhania srdca a náhle zastavenie obehu. Etiológiu a symptomatológiu u chorých s AIM uvádzame
v tabu¾ke 2.
Fyzikálne vyetrenie sa vyuíva aj pri prognosticky významnej
klasifikácii zlyhania srdca v akútnom tádiu infarktu myokardu,
zaloenej na auskultaènom náleze chrôpkov, ktorú navrhli Killip
a Kimball roku 1967 (22):
I. trieda  neprítomnos chrôpkov a 3. srdcovej ozvy (S3):
mortalita 6 %;
II. trieda  chrôpky nad menej ako 50 % p¾úcnych polí, S3
môe a nemusí by: mortalita 17 %;
III. trieda  chrôpky nad viac ako 50 % kadého p¾úcneho
po¾a, alebo p¾úcny edém: mortalita 38 %;
IV. trieda  kardiogénny ok: mortalita 81 %.
Ak na základe vyetrenia lekár, ale aj iný pracovník, ba aj informovaný laik predpokladá AIM, pristupuje k pacientovi ako k vitálne ohrozenému a zabezpeèí sa èo najrýchlejí a najkomfortnejí
transport do nemocnice. Sanitka RZP (event. iné sanitky) musí by
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dobre technicky vybavená na zabezpeèenie vitálnych funkcií: monitorovací systém, kyslík, defibrilátor, monos umelej p¾úcnej ventilácie, lieèivá. Personál prevozovej sanitky RZP (v naich podmienkach vdy s lekárom) musí by kolený v akútnej starostlivosti
o chorých s infarktom myokardu (o symptómoch AIM, potrebe
oxygenoterapie a tíenia bolesti, monitorovaní a udriavaní vitálnych funkcií  neodkladnej kardiopulmonálnej resuscitácii), vrátane komplexnej realizácie reaze preitia (2).
Interpretácia ekg záznamu lekárom pohotovostnej sanitky, alebo lekárom pohotovostného nemocnièného oddelenia po odoslaní
rádiotelemetrickým systémom pred príchodom chorého do nemocnice, podstatne urých¾uje manament pacienta s AIM (36, 37).
V rámci prednemocniènej starostlivosti je teda ve¾mi efektívna,
ale nie nevyhnutná (vyaenos posádky pri komplikáciách, èasová aj priestorová limitácia ...).
Medikamentózna lieèba pri podozrení na AIM musí pre významný terapeutický a prognostický efekt, okrem liekov na tíenie
bolesti (nitráty, analgetiká, opiáty) zahàòa aj kyselinu acetylosalicylovú (v dávke 300 mg u chorých, ktorí protidotièkové lieky
neuívali a v dávke viac ako 200 mg u tých, ktorí u boli lieèení
malými dávkami aspirínu) a betablokátor najmä pri hypertenzii,
tachykardii. Intramuskulárne podanie opiátov je menej úèinné ako
ich intravenózna aplikácia, môu spôsobi faloný vzostup hodnôt
kreatínkinázy a pri trombolytickej lieèbe môu zapríèini vznik
hematómu.
Predhospitalizaèná starostlivos o pacienta kladie ve¾mi vysoké nároky na lekára, ktorý sa s pacientom dostal do kontaktu a na
jeho odbornú úroveò; ve¾ký poèet pacientov, èasové obmedzenie,
rozmanitos symptómov a èasto nevyhovujúce priestorové podmienky. Preto je potrebná dôsledná analýza faktorov ovplyvòujúcich kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorá môe zmenou organizácie èinnosti alebo truktúrneho usporiadania prispie k zlepeniu
úèinnosti a výkonnosti alebo dostupnosti starostlivosti (9).
Prijatie do nemocnice a obdobie najvèasnejej hospitalizácie
Na pohotovostné oddelenia nemocníc  najèastejie oddelenia
centrálneho príjmu (CPO) prichádza (ak sa pacient priamo rozhodne pre odchod do nemocnice), alebo je privezených ve¾a pacientov
s podozrením na AIM. Organizaèná truktúra oddelenia musí akceptova základný predpoklad budúcej úspenosti terapie  neodkladné, promptné rieenie stavu (pozri schému). Pod¾a odporúèaní
ACC/AHA pre manament pacientov s AIM z roku 1996 (12) èas
od príchodu na pohotovostné oddelenie nemocnice do podania fibrinolýzy door to needle by mal by menej ako 30 minút.
Hlavnou úlohou lekára na pohotovostnom (prijímacom) oddelení nemocnice je rýchla diagnostika a základné stratifikovanie
pacienta, ktorý vyaduje hospitalizáciu na koronárnej jednotke
(KJ), ak nie je zriadená, tak na jednotke intenzívnej starostlivosti
(JIS) a v prípade potreby aj na ARO. Vyèleòuje pacientov, u ktorých nebol dokázaný AIM, ktorí nemusia by hospitalizovaní.
Hospitalizuje pacientov, u ktorých treba robi diferenciálnu diagnostiku (21, 30). Lekár hodnotí stav pacienta na základe anamnézy, fyzikálneho vyetrenia a 12 zvodového EKG. Vyetrenie
chorého s AIM by malo by ukonèené do 10 minút od jeho príchodu na pohotovostné oddelenie nemocnice.
Pacient so suspektným AIM musí by okamite vyetrený (pozri
schému). Chorému s AIM sa má na pohotovostnom (prijímacom)
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oddelení, ak nie sú kontraindikácie poskytnú a zabezpeèi, ak sa
tak nestalo u v priebehu predchádzajúceho oetrenia, takýto postup:
 poda nitroglycerín sublingválne,
oxygenoterapiu,
kyselinu acetylsalicylovú,
 zabezpeèi intravenózny prístup,
 urobi odber enzýmov a ostatných markerov,
adekvátnu analgéziu,
 poda betablokátor,
nitrát.
Základným prostriedkom v diagnostike pacientov s AIM je
okrem anamnézy a fyzikálneho vyetrenia 12-zvodový EKG. Na
základe tohto vyetrenia mono pacientov rozdeli do troch skupín:
I. Pacienti s eleváciou segmentu ST 1 mm a viac v dvoch susedných zvodoch, alebo s úplnou novou B¼TR a zodpovedajúcou
anamnézou sa pre pravedepodobnú trombotickú oklúziu epikardiálnej koronárnej artérie prevezú na KJ alebo na JIS na reperfúznu, ev. komplexnú lieèbu AIM bez reperfúzie. Trombolýza sa vak
môe zaèa u na pohotovostnom (príjmovom) oddelení, práve tak
aj intravenózna lieèba betablokátorom a nitrátom .
II. Pacienti so stenokardiami a ekg nálezom novej depresie
segmentu ST a/alebo inverzie vlny T, sú prijatí a lieèení ako nestabilná angina pectoris alebo non-Q AIM na KJ, alebo JIS. Niektorým pacientom bez elevácie segmentu ST na iniciálnom EKG
sa môe stupòova výskyt a charakter (dåka trvania a intenzita)
stenokardií, vyvinú sa elevácie segmentu ST (subtotálna oklúzia
koronárnej artérie prejde do totálnej oklúzie) a a potom sa stanú
kandidátmi reperfúznej lieèby.
III. Pacienti s nediagnosticky neurèitým EKG sa krátkodobo
sledujú a podstúpia ïalie diferenciálne diagnostické vyetrenia
na prijímacom oddelení: výsledky humorálnych ukazovate¾ov,
dynamika EKG, ev. echokg, KO, biochemické vyetrenie krvi, rtg
hrudníka. Ak sa na základe výsledkov potvrdí AIM, sú pacienti
prijatí a lieèení na KJ alebo JIS. Inú príèinu akostí rieime pod¾a
jej etiológie hospitalizáciou alebo odporuèením ambulantného rieenia. Algoritmus postupu pri vyetrovaní chorých so suspektným
AIM na pohotovostnom (prijímacom) oddelení uvádzame na schéme.
Nerozpoznanie AIM hlavne vo vèasnom období, keï býva diagnostika èasto obaná, môe vies ku katastrofálnym dôsledkom:
1. náhla srdová smr hlavne pre fibriláciu komôr a 2. nepodanie
fibrinolytickej lieèby v období maximálneho benefitu (16). Americkí autori predpokladajú, e pribline 5 % pacientov s bolesou
na hrudníku a AIM je chybne odoslaných domov (26). Ku komplikáciám u týchto pacientov, vrátane smrti, dochádza v 20 % (15).
Vzh¾adom na tieto fakty je v súèasnosti snaha o minimalizáciu
rizika z prepustenia pacienta s moným akútnym koronárnym
syndrómom (AKS). Pri súèasnom stave vedomostí je bezpeènejie predpoklada kardiálny pôvod bolesti a do dokázania inej
príèiny. Potreba efektívneho a bezpeèného prístupu k starostlivosti
o pacientov s bolesou na hrudníku viedla k zriadeniu tzv. jednotiek správneho zhodnotenia bolesti na hrudníku (Chest Pain
Evaluation Unit  CPEU), na ktorej sú krátkodobo sledovaní a lieèení pacienti s bolesou na hrudníku, s nízkym a stredným rizikom AKS. Vytvorenie CPEU prináa na jednej strane vyiu bezpeènos pre pacienta s AKS, najmä s atypickým priebehom, na
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strane druhej zniuje náklady nemocníc o neodôvodnené hospitalizácie z diagnostických rozpakov. Kritici týchto jednotiek poukazovali hlavne na ekonomické náklady spojené so sledovaním
pacientov s malou pravdepodobnosou AKS, ktorí by boli inak
odoslaní domov. Sú túdie, ktoré vak dokázali aj ekonomický
prínos týchto jednotiek (15, 32). Pacienti s nízkou a strednou pravdepodobnosou AKS sú dôkladne vyetrení pod¾a komplexného
protokolu, ktorý treba len minimálne prispôsobova od pacienta
k pacientovi, zabezpeèuje vak vysokú kvalitu starostlivosti a redukuje medicínske aj forenzné riziko lekára (33). Pribline 15 %
pohotovostných oddelení v USA má CPEU a toto percento bude
pre dokázaný medicínsky aj ekonomický benefit stúpa (15). Zriadenie koncepène podobných jednotiek, hlavne vo ve¾kých zdravotníckych zariadeniach u nás, by mohlo by jednou z nových alternatív zniovania kardiovaskulárnej mortality.
Záver
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Snaha o zníenie mortality u chorých s AIM vedie k zdokona¾ovaniu existujúcich a k vývoju nových lieèebných stratégií. Nech
ide vývoj v tejto oblasti akýmko¾vek smerom, vdy je v boji o záchranu myokardu najdôleitejím faktor èasu. Èím skôr sa lieèba
zaène, tým bude úspenejia. Investície do zdravotnej výchovy obyvate¾stva, technického zabezpeèenia rýchlej zdravotníckej pomoci,
správneho organizaèného zabezpeèenia pohotovostných oddelení sa
mnohonásobne vrátia v poklese celkovej morbidity a mortality,
najmä u osôb v reprodukènom veku. Tzv. koncept reaze preitia
pri akútnych koronárnych syndrómoch obsahuje vèasné rozpoznanie príznakov AIM a aktivizácia RZP, ovládanie a realizáciu KPR,
dostupnos defibrilizácie a monos intubácie, monitorovanie EKG
a prípadný prenos EKG do centra, i.v. a eventuálne intratracheálne
podávanie liekov, vèasné podanie protidotièkových liekov  kyselina acetylosalicylová (v prvej dávke 300400 mg per os) a prípadná lieèba betablokátormi, spolu s tradiènou lieèbou AIM a jeho
komplikácií sú rozhodujúce nielen pre zlepenie dlhodobého preívania po kardiálnom postihnutí, ale aj pre dobré psychické uzdravenie a pre zlepenie kvality ivota po príhode (8).
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