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ICHS

ICHS

Rizikové faktory aterosklerózy
Neovlivnitelné rizikové faktory:
• věk (u mužů > 45 let, u žen
postmenopauzální věk)
• mužské pohlaví
• rodinná anamnéza předčasného
ICHS (u mužů ve věku < 55 let a u
žen < 65 let) nebo jiné klinické
manifestace aterosklerózy u
příbuzných 1. stupně (rodiče,
sourozenci, děti)
Ovlivnitelné rizikové faktory:
• kouření
• dyslipidémie
• hypertenze
• diabetes mellitus
• obezita, zejména abdominálního
typu

Nestabilní angina pectoris
Nově vzniklá nebo jakkoli zhoršená již existující angina v
posledních 30 dnech
→ zvýšení frekvence záchvatů, snížení anginózního prahu, zvýšení
intenzity záchvatů, prodloužení záchvatů, změny charakteru bolesti
a vznik klidových stenokardií trvajících do 20 min
Patogeneze – nestabilní aterosklerotická plát → ruptura plátu se
vznikem intrakoronárních trombů, který náhle zvětší stupeň
obstrukce koronární tepny
Klidová angina má horší prognózu a často může vést k IM, je nutno ji
odlišit od variantní (vazospastické nebo též Prinzmetalovy) AP,
která je způsobena spazmem věnčité tepny
Vyloučení akutního IM je možné pouze pomocí biochemických
markerů nekrózy myokardu (obvykle troponinů)

•

Nejčastější příčina mortality
dospělé populace, více než ½
všech hospitalizovaných na
interních odděleních

•

Ischemie myokardu - klidová,
nebo při zvýšených nárocích na
dodávku kyslíku, vznikající na
podkladě patologických změn
koronárního řečiště
(ateroskleróza)

•

Rizikové faktory aterosklerózy –
interakce životního stylu jedince s
jeho genetickou výbavou
a/ ovlivnitelné
b/ neovlivnitelné

Klinické formy ICHS
Akutní
akutní koronární syndromy:
1. nestabilní AP
2. akutní IM
náhlá srdeční smrt
Chronické
asymptomatická ICHS
stabilní AP
stav po IM
dysrytmická forma ICHS
chronické srdeční selhání

Akutní infarkt myokardu
• V ČR 25 000 ročně, 1/3 zemře, nemocniční mortalita 6%, muži 5x
častěji, spodní věková hranice se stále snižuje (3 – 4 decenium)
• Ložisková ischemická nekróza srdečního svalu, která vzniká
náhlým uzávěrem věnčité tepny zásobující příslušnou oblast →
vznik intrakoronárního trombu na prasklém aterosklerotickém plátu
• Ischemická nekróza začína za 20 – 30 min od uzávěru, od
endokardu po epikard za 6 -12 hod → transmurální či Q IM
• Při neúplné okluzi či včasném zásahu →
netransmurální či non-Q IM
• Moderní léčba si vynutila novou klasifikaci – není čas čekat až se
vyvine Q, rekanalizovat se musí co nejdříve
Proto:
IM s elevacemi ST na EKG (STEMI) odpovídá Q IM
IM bez elevací ST na EKG (NSTEMI) odpovídá non-Q IM
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IM bez elevací ST na EKG (NSTEMI) odpovídá non-Q IM

je zvýšená
po

Myoglobin

TnI

CK-MB

0,5 - 2 h

3-6h

3 - 8h

vrcholí mezi

5 - 12 h

14 - 20 h

9 - 30 h

přetrvává
zvýšená

18 – 30 h

5 - 7 dnů

48 - 72 h

IM s elevacemi ST na EKG (STEMI) odpovídá Q IM

Troponin I - biochemický marker poškození
myokardu
• Pokud srdeční sval není poškozen, koncentrace TnI je prakticky
nulová a to i při poškození kosterního svalstva.
• Nestabilní angina pectoris
(aktivace aterosklerotického plátu, aktivace zánětu v plátu, vytvoření
fragilního trombu, jeho rozpad, mikroembolisace a vytvoření
disperzních ischemických ložisek v myokardu) vede ke zvyšování
kocentrace TnI na 0,5 až 1,6 mg/l.
(V literatuře se také užívá termínů menší ischemické poškození,
minor myocardial damage, MMD, mikroinfarkt).
• Akutní infarkt myokardu se projeví po 5 až 7 hod. zvýšením
koncentrace TnI nad 1,6 mg/l.
• Nevýhoda: pomalejší nástup oproti rychlému, ale nespecifickému
myoglobinu
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Akutní infarkt myokardu - klinický obraz
Retrosternální, svíravá, palčivá bolest za
hrudní kostí šířící se po ulnární straně
LHK, do ramen, krku, mezi lopatky či do
epigastria trvající déle než 20 min a
neustupující po opakované aplikaci
nitroglycerinu
Strach ze smrti (angor mortis)
Dušnost
Palpitace při arytmiích
Vegetativní projevy
Zmatenost při poklesu perfuze CNS
10% němý IM
Do 60min po uzávěru lze zachránit až 60%
ischemizovaného myokardu, po 3 hod jen
20% a po 6 hod je ischemická nekróza
dokonaná

Ložisková charakteristika jednotlivých infarktů
IM přední stěny a septa (anteroseptální)
Při postižení RIVA, nebo r. diagonalis
levé koronární tepny
EKG změny ve svodech: V1-3
Rozsáhlý infarkt přední stěny a
septa(anteroextenzivní infarkt)
Při vysokém uzávěru RIVA
EKG změny jsou ve svodech I, aVL, V1-5
Infarkt boční stěny (anterolaterální)
Při postižení r. circumflexus, r.
diagonalis, r. marginalis sinister
EKG změny jsou ve svodech I, aVL, V5-6
Infarkt spodní a boční stěny
(inferolaterální)
Při postižení r. circumflexus, nebo pr.
koronární tepny
EKG změny jsou ve svodech III, aVF,
V5-6, event. II

Akutní infarkt myokardu - diagnóza
• Typická anamnéza
• EKG změny
• Stanovení plazmatických koncentrací biochemických markerů
myokardiální nekrózy
Rozhodnutí kam pacienta s podezřením na akutní IM transportovat
musí být učiněno na základě EKG záznamu na místě prvního
kontaktu
Přímá perkutánní koronární intervence → dilatace balónkovým
katetrem s eventuální implantací stentu (90% úspěšnost
rekanalizace tepny)…ČR jedna ze zemí s nejlépe organizovanou a
nejefektivnější péčí o nemocné s AIM
Trombolýza jen výjimečně
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Angina pectoris
Klinický syndrom charakterizovaný bolestmi na hrudi při námaze,
emočním stresu nebo působením chladu
Patogeneze – přechodná ischemie myokardu z nepoměru mezi
dodávkou a spotřebou kyslíku při zúžení průsvitu některé z
koronárních arterií o více než 70%
- Ischemie může být způsobena i spazmem (zvýšená reaktivita cévní
stěny na vazokonstrikční podněty)
- Němá ischemie (diabetici)

Angina pectoris – klinický obraz
•

Bolest na hrudi (stenokardie) má stejný charakter jako u IM jen menší
intenzitu a trvání, nemocný ji popisuje se zaťatou pěstí či otevřenou dlaní
položenou na sternum (Levinův příznak)
• Vyvolávající faktory: fyzická zátěž (anginózní práh – stupeň zátěže která
vyvolá bolest), chlad, psychická zátěž, emoční stres, vzácně po jídle
• Trvá jen pár minut, po přerušení námahy či aplikaci nitroglycerinu velmi
rychle mizí, nejdéle do 5 min
• Klasifikace závažnosti podle Kanadské kardiologické společnosti (CCS)
I. Stenokardie jen při mimořádně velké námaze
II. Stenokardie při výstupu do kopce či více než 2. podlaží
III. Stenokardie vyvolané již malou námahou, chůze po rovině, méně než 2.
podlaží
IV. Stenokardie se objevuje při minimální zátěži a v klidu

Angina pectoris – diagnóza a léčba
•
•
•

Anamnéza
Klidové EKG
Zátěžové testy – nejčastěji bicyklová ergometrie nebo běhátko
farmakologická (léky zvyšující kontraktilitu)
ischemická kaskáda → porucha diastolické funkce → porucha kontraktility
→ změny elektrických vlastností → klinické projevy ischemie → bolest
Léčba je zaměřena na sekundární prevenci – intervence všech ovlivnitelných
rizikových faktorů a prevence komplikací, hlavně koronárních trombů
• Dosažení cílových hodnot TK, plazmatické koncentrace lipidů a glykemie
• Antiagregační léčba 100 mg k. acetylsalicylové
• Léčba anginózních záchvatů nitroglycerinem
• Profylaktická antianginózní léčba betablokátory – zvyšují toleranci zátěže
a snižují počet záchvatů (negativní inotropní a chronotropní účinek,
↑fibrilačního prahu a antiarytmický účinek), snížení mortality je přímo
úměrné bradykardizujícímu účinku (žádoucí je 50-60/min)
• Invazivní léčba koronární angioplastikou či bypasem
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Dysrytmická forma ICHS a Chronické srdeční selhání
• ICHS se může manifestovat jakoukoli dysrytmií, supraventrikulární,
komorovou nebo poruchou převodu
• Náhlá srdeční smrt je nejčastěji způsobena komorovou fibrilací
• Chronické srdeční selhání – ve většině případů jde o nemocné po
prodělaném IM, u kterých došlo k remodelaci levé komory s
poklesem ejekční frakce

Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie)
• Nejrozšířenější zátěžový test k průkazu ICHS
• Protokol: kontinuální zátěž od 50 W se zvyšováním o 50 W každé 3
min → monitoruje se 12-tisvodové EKG a na konci každého stupně
zátěže se měří tlak
• Ukončení testu:
a/ fyziologické – dosažení maximální TF
b/ patologické - limitující symptomy jako bolest, dušnost, vyčerpání,
arytmie, hypertenze či symptomatická hypotenze nebo
rozvoj EKG projevů koronární nedostatečnosti:
horizontální nebo descendentní deprese ST o 1 - 2 mm pod
izoelektrickou linii

Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie)
Bayesův teorém – diagnostická spolehlivost testu je tím vyšší, čím
vyšší je předtestová pravděpodobnost přítomnosti hledané choroby
Diagnostická spolehlivost zátěžového EKG je daleko vyšší u lidí s
vysokým rizikem ICHS a naopak nízká např.u žen středního věku →
není odůvodnění provádět ergometrii jako skríning u
asymptomatických osob
Použité kritérium
a/ volnější: deprese ST ≥ 1 mm → senzitivita 66%, specificita 85%
b/ přísnější: deprese ST ≥ 2 mm → senzitivita 33%, specificita 97%

EKG týden poté

Provedeno PCI RIA

Po 4 měsících dušnost NYHA III., EF 26% čeká na transplantaci srdce
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