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Ischemická choroba srdca

Koronárna choroba srdca

9.3.2020

Koronárna choroba srdca

Rozoznávame: 

1) chronickú ischemickú chorobu 
srdca,

2) stabilnú anginu pectoris.
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Definícia ICHS

• Ischemická choroba srdca predstavuje 
poruchu funkcie srdcového svalu, ktorá 
vzniká na základe a v dôsledku 
nedostatočného krvného zásobenia
zapríčineného ochorením koronárnych 
artérií. Pri ischémii myokardu vzniká 
disproporcia medzi dodávkou kyslíka 
v myokarde a nedostatočnými 
požiadavkami myokardu na spotrebu 
kyslíka. 

Etiopatogenéza I
Dysbalancia medzi dodávkou a spotrebou kyslíka v

myokarde je vo väčšine prípadov zapríčinená ateroskle-

rózou koronárnych artérií. Jej dôsledkom je obmedzený

prietok krvi v zodpovedajúcej časti myokardu. Iba v ojedi-

nelých prípadoch sú príčinou ischémie myokardu iné

ochorenia koronárnych artérií: vrodené anomálie a zís-

kané (napr. zápalové, vaskulitídy atď). Patofyziologickým

podkladom je dysfunkcia endotelu, na ktorej sa podieľajú

všetky známe rizikové faktory (fajčenie, hypertenzia, dysli-

pidémia, diabetes mellitus atď). Výsledkom je nerovnováha

medzi vazodilatačnými (NO, EDRF, prostacyklín) a vazo-

konstrikčnými faktormi (angiotenzín II, endotelín) s preva-

hou vazokonstrikcie. Toto sa môže podieľať na vazospaz-

me alebo pri tzv. syndróme X,keď nie je prítomná význam-

ná aterosklerotická obštrukcia v koronárnej artérii. 
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Etiopatogenéza II

Za fyziologických podmienok pri vzostupe požiadaviek 
myokardu na kyslík vzrastie prietok krvi. Ak je 
nedostatočný, dochádza k vzniku ischémie myokardu, 
ktorá sa prejaví viacerými zmenami (elektrickými, 
mechanickými, metabolickými). Aeróbny metabolizmus 
sa mení na anaeróbny, dochádza k elektrickej nestabilite 
a k dysfunkcii ľavej komory, najskôr diastolickej a neskôr 
aj systolickej. Druh dysfunkcie ľavej komory závisí od 
dĺžky trvania a závažnosti ischémie (je reverzibilná, 
myokard môže byť omráčený až hybernujúci, ale stále je 
ešte viabilný, ak sa zlepší krvný prietok). Ak však 
dochádza k jeho zastaveniu počas viac ako 20 – 30 
minút, vzniká už k ireverzibilná porucha myokardu 
a nekróza (klinicky akútny koronárny syndróm). 

AS manifestácie 

Koronárna

Karotická

Periférna 
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Rozdelenie a formy Ch.ICHS

Delíme ju na symptomatické a asymptomatické formy.

Medzi symptomatické formy patrí najčastejšie sa 
vyskytujúca stabilná angina pectoris. Chronická ischemická 
choroba srdca sa môže prejavovať aj arytmiami (arytmická 
forma) alebo príznakmi srdcovej insuficiencie (srdcovej 

slabosti). Ak sú príčinou ischémie myokardu poruchy 
mikrocirkulácie, ide o syndróm X. 

Formy

• Akútne

nestabilná AP

akútne koronárne sy

arytmie

náhla srdcová smrť

• Chronické

stabilná AP, variantná AP

tichá ischémia myokardu

chron.srdcové zlyhávanie  
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Framinghamská štúdia

prirodzená história pacientov s AP (SAP) pred érou ASA, 

BB...

* priem. ročná mortalita je asi 4%

• dnes (modifikácia RF, ASA-BB...)

. r. 1995  - 15 r sledovanie kohorty mužov

v strednom veku: 1.7-3.0% (mortalita)

a 1.4-2.4%  (príhody)

Gibbons et al. (ACC/AHA Guide): JACC 2003;41:159-168

Braunwald et al.: NEJM 2004;351:2058-2063

Chronická stabilná ICHS (AP) a 

výskyt

* odhady: 2.5-3% (120-140 tis. na SK)

* Framinghamská štúdia 

. životné riziko pre symptomatickú ICHS 

po r. 40 života - 49% (m) a 32% (ž)

. viac ako 50% úmrtí spomedzi KV úmrtí 

ide na vrub ICHS

Bonow et al.: Circulation 2002;106:1602-1611
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Hlavné determinanty potreby myokardiálneho kyslíka 

* systolický TK 

* srdcová frekvencia 

• kontraktilita ĽK 

asi dvojnásobný vzostup „jedného z 

determinantov“ vyžaduje asi 50% vzostup 

koronárnej perfúzie 

Feigl EO: Physiol. Rev 1983;63:1-18

Myokardiálny kyslík a kontraktilita

• obr. 48-2 str. 1168  A - Chap 48
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Patofyziológia myokardiálnej ischémie

Oproti iným riečiskám v organizme je 

myokardiálna  extrakcia kyslíka temer 

maximálna v pokoji, čo predstavuje  

až 75% z obsahu arteriálneho kyslíka 

Symptomatológia

Symptomatológia závisí od druhu aterosklerotického 
plátu. Pri chronickej koronárnej chorobe srdca je 
poväčšine prítomný stabilný plát. V jeho centre je menej 
lipidových súčastí a na jeho povrchu je silnejšia väzivová 
čiapka. Ak siaha po celom obvode artérie (koncentrický), 
zúženie lúmenu je relatívne menšie. Anginu pectoris
vyvolá vždy rovnaké, stabilné fyzické zaťaženie (stabilná 
angina pectoris). Ak je plát excentrický, môže mať určitú 
časť cievneho lúmenu zachovanú. Táto môže primerane 
reagovať na podnety a klinicky k angine pectoris 
dochádza pri rôznych stupňoch telesného zaťaženia 
a symptómy kolíšu medzi dňami, mesiacmi i sezónne. 
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Symptomatológia 

podhodnocuje výskyt ischémie

Symptomatológia (bolesť na hrudníku) významne 
podhodnocuje skutočný výskyt ischémie myokardu, pretože 

väčšina epizód ischémie myokardu je klinicky 
asymptomatická (nemá (tichá) ischémia myokardu). Sem 

zaraďujeme aj asymptomatických pacientov po prekonanom 
infarkte myokardu, ktorí nemusia mať známky ischémie 

myokardu v pokoji ani po telesnom zaťažení. 

Stabilná AP

• Chronickú stabilnú angina pectoris možno definovať 
ako predvídateľnú tlakovú či pálivú bolesť alebo 
zvieravý pocit v sternálnej oblasti hrudníka a v okolitých 
oblastiach vyvolanú námahou alebo rozrušením 
v dôsledku prechodnej ischémie myokardu. 

• Ako anginózne ekvivalenty označujeme námahovú 
dýchavicu, únavu alebo nauzeu. Takéto ťažkosti sa 
môžu vyskytovať aj pri mnohých iných interných 
ochoreniach: napr. anémii, zle kontrolovanej hypertenzii, 
tachykardii, tyreotoxikóze, chlopňových chybách (napr. 
aortálnej stenóze) atď.

• Podkladom je potom dysproporcia (nerovnováha) medzi 
dodávkou a spotrebou kyslíka v myokarde s následnou 
ischémiou myokardu. 
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Klinika

Typickým prejavom stabilnej anginy pectoris je 
retrosternálna bolesť, jej charakteristiky sú tlaková, 
zvieravá alebo pálivá. Bolesť sa môže propagovať do 
ľavého ramena, ľavej hornej končatiny (pozdĺž ulnárnej 

strany až do 4. a 5. prsta ľavej ruky), do krku, mandibuly, na 
chrbát, ale aj do epigastria. Trvanie je typicky krátke 

(minúta, do 5 minút). Po ústupe vyvolávajúcej príčiny, bolesť 
odznie. 

A.pectoris

• Stabilná (Heberden)

• Nestabilná

• Variantná (Prinzmetal)

• Chladová

• Postprandiálna

• Pokojová („dekubitálna“)

• Sy X (mikrovaskulárna)
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Stabilná a.pectoris – Heberden 

bolesť na hrudníku

• Charakter (tlaková, zvieravá, pálivá) 

• Lokalizácia (sternum-afinita k sternu)

• Propagácia 
(ľ.rameno,ruka,krk,mandibula...)

• Intenzita (prudká, agonizujúca)

• Vyvolávacie faktory (námaha)

• Úľava (ak skončí vyvolávacia príčina)

• Trvanie (minúta-minúty)

• Reakcia na NTG (uvoľnenie)
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Vyvolávajúce príčiny

• Vyvolávajúcimi príčinami sú typicky telesné zaťaženie 
(chlad, studený vietor), ale aj psychické zaťaženie, 
väčšie jedlo (hlavne s glycidmi). 

• Ročná mortalita pacientov s chronickou stabilnou angina 
pectoris sa pohybuje medzi 1,5 – 3 %. Hlavnými 
faktormi, ktoré určujú prognózu pacientov, sú funkcia 
ľavej komory (vyjadrená zníženou ejekčnou frakciou), 
rozsah a závažnosť ischemickej choroby srdca, trvanie 
a tolerancia fyzického zaťaženia a komorbidity. Vysoko 
rizikoví pacienti by mali byť indikovaní na 
koronarografické vyšetrenie a následne adekvátne 
manažovaní vrátane invazívnej intervencie.

Škála symptómov a komplikácií

môže byť aj asymptomatická

vertigo
palpitácie

dyspnoe

Bolesť na 

hrudníku

smrť

synkopa

únava

tromboembolizmus
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Variantná (vasospastická)

V pokoji

V rovnakom čase (noc-nadránom)

Trvanie 5-30min

Diagnostika

Fyzikálne vyšetrenie
• Počas epizódy záchvatu býva po väčšinou normálny 

nález. Pri ťažšej epizóde ischémie myokardu sa môžu 
vyskytnúť známky ľavostrannej srdcovej slabosti (napr. 
chrôpky na bázach pľúc, jemný systolický šelest na hrote 
srdca). 

• Anginu pectoris klasifikujeme do štyroch funkčných 
stupňov podľa CCS: (~NYHA)

• 1. stupeň – angína pri vyššom než bežnom zaťažení, 

• 2. stupeň – pri bežnom zaťažení, 

• 3. stupeň – pri menšom než bežnom fyzickom zaťažení, 

• 4. stupeň – aj v pokoji. 
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Angina pectoris NYHA

– Class 0: Asymptomatic 

– Class 1: Angina with strenuous Exercise

– Class 2: Angina with moderate exertion 

– Class 3: Angina with mild exertion 

• Walking 1-2 level blocks at normal pace 

• Climbing 1 flight of stairs at normal pace

– Class 4: Angina at any level of physical 

exertion

Tichá (nemá) ischémia

Nemá (tichá) ischémia myokardu, až celé tri štvrtiny všetkých 
ischemických epizód sú klinicky nemé a iba objektívne môžeme 
ischémiu myokardu dokázať. Prah pre bolesť je zvýšený najmä 
u pacientov s diabetom mellitom (autonómna neuropatia) a po 
prekonanom infarkte myokardu. 

Naopak, u malej skupiny pacientov s prítomnou poruchou v oblasti 
mikrocirkulácie v koronárnom riečisku a vasospazmom je výskyt 
námahou vyvolanej bolesti na hrudníku aj pri negatívnom náleze pri 
koronarografii a možno ho objektivizovať záťažovým testom alebo 
longitudinálnym EKG monitorovaním (Holter EKG). Syndróm X. 
Dôležité je však, že prognóza týchto pacientov je dobrá, aj keď 
presné mechanizmy zatiaľ celkom nepoznáme. 

Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že nemá ischémia 
myokardu má rovnako nepriaznivú prognózu ako symptomatická 
bolestivá forma anginy pectoris! 

http://www.fpnotebook.com/CV/CAD/AngnPctrs.htm
http://www.fpnotebook.com/Sports/Exercise/Exrcs.htm
http://www.fpnotebook.com/CV/CAD/AngnPctrs.htm
http://www.fpnotebook.com/CV/CAD/AngnPctrs.htm
http://www.fpnotebook.com/CV/CAD/AngnPctrs.htm
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Dg I

• Základom v diagnostike sú záťažové testy. Pokojové 
EKG môže poukázať na ischémiu myokardu iba počas 
záchvatu anginy pectoris. Zo záťažových testov sa 
najčastejšie používa v našich podmienkach metóda 
záťažovej elektrokardiografie (bicyklová ergometria, 
resp. aj spiroergometria). Zriedkavejšie sa ešte 
používajú metódy záťažovej scintigrafie
(rádioizotopové metódy) a záťažovej echokardiografie. 

• Ďalšie vyšetrenia sú RTG snímka pľúc a biochemický 
skríning (lipidy, glykémia, urikémia, TSH, hemogram). 

Dg II

• V diagnostike tichej ischémie i vazospastickej anginy 
pectoris býva nápomocné i 24-hodinové monitorovanie 
elektrokardiogramu.

• Diagnózu potvrdí invazívne vyšetrenie (koronarografia) 
s perspektívou revaskularizácie myokardu. Správna 
diagnostika je dôležitá u každého jednotlivého pacienta, 
keďže je v praxi veľký počet nesprávne 
diagnostikovaných a liečených pacientov, ktorí nemajú 
ischemickú chorobu srdca. 

• Medzi neinvazívne vyšetrenia, ktoré v praxi pomôžu pri 
stratifikácii rizika, patrí elektrokardiografia, záťažová 
elektrokardiografia, 24-hodinové ambulantné 
monitorovanie elektrokardiogramu, echokardiografia (iba 
niekedy aj scintigrafické vyšetrenie). 



9. 3. 2020

16

Dg.ischémie na EKG

• 1) horizonálna, alebo descendentná 

depresia ST segmentu

• 2) ≥ 1mm (≥ 0,1mV)

• 3) trvajúca ≥ 0,08“ (od J-bodu)
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EKG – záchvat a.pectoris
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Diagnostika ischémie 

(neinvazívna)

- Štandardné 12-zvodové EKG v pokoji –
negat

(počas záchvatu –známky ischémie 
myokardu)

-Záťažové EKG (bicyklová ergometria,treadmill)

-24–hodinové EKG (Holterove monitorovanie)

-Záťažová echokardiografia

-Záťažová scintigrafia (Tl, Tch)
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Testy

• Koronarografia

• IVUS, termografia plaku, celková záťaž 
plakov  

• Záťažové testy

• EKG

• Echokardiografia (záťažová s dobutamínom)

• CT scan srdca

• Electron beam CT (kalciové skóre)

• Nukleárna záťažová scintigrafia

Záťažový test
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Radionuklidové vyšetrenia

Táliová scintigrafia (Tl 201)

Technécium pyruvát (Tch 99)

Dif.dg

Je potrebné odlíšiť nekardiálny pôvod bolesti na hrudníku: 
bolesť, ktorá sa propaguje z gastrointestinálneho traktu 

(pažerák, žalúdok, dvanástnik, žlčník, pankreas), bolesti  pri 
vertebrogénnych ochoreniach, hrudnej steny, mediastína 

a pohrudnice. Z cievnych príčin je to bolesť pri disekujúcej 
aneuryzme. Z ostatných príčin aj bolesti neurotického 

pôvodu. 
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Liečba

U pacientov s chronickou stabilnou 
angina pectoris je cieľom liečby 

zlepšenie kvality života a prevencia 
závažných koronárnych príhod. 

Liečbou chceme dosiahnuť:

a) zmiernenie anginóznych záchvatov,

b) prevenciu vzniku a častosti 
anginóznych záchvatov,

c) prevenciu vzniku akútnych 
koronárnych syndrómov.
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Liečba

• Nefarmakologická (dieta, nefajčenie, 

telesný pohyb,psychorelaxačné cvičenia)

• Farmakologická (nitráty, betablokátory, 

antagonisty kalcia, nicorandil, statíny)

• Intervenčná – kardiochirurgická

• Kardiovaskulárna rehabilitácia

Th

• V liečbe je potrebná dôsledná kontrola a liečba všetkých 
korigovateľných rizikových faktorov a úprava štýlu života 
s pravidelným a primeraným telesným zaťažením (aeróbne cvičenie 
minimálne 30 minút 3x týždenne). Z komorbidít je potrebná 
dôsledná kontrola hypertenzie, dyslipoproteinémie (vrátane 
vyšetrenia hsCRP), kompenzácia diabetu mellitu či ostatných 
súčastí metabolického syndrómu (úprava telesnej hmotnosti), zákaz 
fajčenia a primeraná pohybová aktivita. Prestanie vo fajčení počas 
roka znižuje riziko koronárnej mortality až o polovicu a zlepšuje tiež 
toleranciu fyzického zaťaženia.

• Súčasťou farmakologickej liečby sú lieky zlepšujúce prognózu 
(nemajú výrazný antiischemický účinok), antiischemické látky 
a antianginózne látky. 
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Farmakologická liečba

1) antianginózna liečba,

2) betablokátory,

3) inhibítory ACE, (ARB)

4) antitrombotická liečba,

5) hypolipidemická liečba,

6) metabolická liečba.

Antianginózna liečba

• Medikamentózna antianginózna liečba má za úlohu zlepšiť kvalitu života 
pacientov s

• chronickou stabilnou angina pectoris. Princípy liečby tichej ischémie 
myokardu sa nelíšia od

• symptomatickej, nie sú však potrebné krátko pôsobiace nitráty na 
potlačenie bolesti.

• Dlhodobo pôsobiace organické nitráty (nepriame NO donory) a 
molsidomín (priamy NO donor) nepredlžujú život pacientov, ale významne 
zlepšia kvalitu života pacientov s chronickou anginou pectoris. K dispozícii 
je aj nicorandil, otvárač draslíkových kanálov. Alternatívou liečby sú 
antagonisty kalcia (zo skupiny dihydropyridínov).  Obe skupiny liečiv 
znižujú prácu srdca a zvýšia koronárny prietok, a tým aj perfúziu myokardu. 
Výhodné je ich použiť v kombinácii, zvlášť pri výskyte nitrátovej tolerancie 
a pri kontraindikácii liečby betablokátorom. Novým prístupom 
v antiischemickej liečbe sa ukazuje aj selektívna a špecifická inhibícia If 
kanálov. Medikamentóznu liečbu v tejto skupine predstavuje ivabradín, a to 
v prípadoch, kde je prítomná kontraindikácia liečby betablokátormi. 

• Nicorandil = efektívny (u nás nie je).
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Betablokátory

Zlepšujú prežívanie, znižujú potrebu opakovaných 
hospitalizácií u pacientov s dysfunkciou ľavej 
komory a u skupiny pacientov po prekonanom 
infarkte myokardu. Preferujú sa 
kardioselektívne betablokátory bez vnútornej 
sympatikovej aktivity. Znižujú aktivitu 
sympatoadrenálneho systému, pôsobia 
antiagregačne a zvyšujú fibrilačný prah. 
Znížením požiadaviek kyslíka pre myokard 
pôsobia aj antianginózne, zlepšujú prognózu 
pacientov (zvlášť po prekonanom infarkte 
myokardu).

ACEI (ARB)

Sú preferovanou skupinou látok u pacientov so 
stabilnou angina pectoris po prekonanom infarkte 

myokardu, u pacientov s diabetom mellitum, 
hypertenziou, myokardiálnou a renálnou dysfunkciou. 

Liečba je indikovaná u všetkých pacientov (nezávisle od 
kompromitovanej funkcie ľavej komory). Zlepšujú 

prognózu pacientov.
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Antitrombotická liečba

Všeobecné odporučenie v liečbe kyselinou acetylosalicylovou
(dávkou 75 – 325 mg denne) je u všetkých pacientov, tam, kde nie 

sú prítomné závažné kontraindikácie. Pre vysoký výskyt pacientov s 
aspirínovou rezistenciou sa dnes odporúča tzv.duálna inhibícia –

spojená liečba kyseliny acetylosalicylovej s clopidogrelom. Zlepšujú 
prognózu pacientov znížením rizika akútnych koronárnych 

syndrómov. 

Hypolipidemická liečba

Benefit liečby statínmi aj v tejto podskupine pacientov. 

Bola dokázaná redukcia bolestí, výskytu závažných koronárnych 
príhod i počtu potrebných revaskularizácií. Posledné smernice 

NCEP-ATP III odporúčajú u vysoko rizikových pacientov so stabilnou 
angina pectoris dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-cholesterolu pod 2 

mmol/l. O prínosoch kombinovanej hypolipidemickej liečby v 
medicíne doposiaľ nemáme dostatok dôkazov. Liečba statínom 

zlepšuje prognózu v tejto skupine pacientov. 
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Metabolická liečba

• V liečbe tejto skupiny pacientov je možné využitie aj metabolickej liečby
(zásahom do oxidácie voľných mastných kyselín). V porovnaní 
s oxidáciou glukózy je energeticky významne náročnejšia. 

• Metabolickú liečbu s antiischemickými vlastnosťami predstavuje 
trimetazidín. Znižuje beta-oxidáciu mastných kyselín cestou selektívnej 
inhibície aktivity 3-ketoacyl-koenzým A tiolázy, a tým uľahčuje tvorbu 
energie cestou glykolýzy. V klinickej praxi je potom možné dokumentovať 
zlepšenie tolerancie fyzického zaťaženia u tejto skupiny pacientov. 

• Z ďalších liečiv je to aj ranolazín. U väčšiny pacientov s chronickou 
stabilnou angina pectoris je na začiatku indikovaná medikamentózna liečba, 
najlepšie v kombinácii s vyťažením liečby z hľadiska dávkovania.  
Pri arytmickej forme ischemickej choroby srdca je potrebná aj špeciálna 
antiarytmická liečba, ktorú potom vedie špecialista (antiarytmiká, ablácie, 
implantácia kardiostimulátora alebo kardioverter defibrilátora). U pacientov 
s chronickou ischemickou chorobou srdca s prejavmi srdcovej slabosti 
pristupujú aj ďalšie skupiny liečiv.

Patofyziológia stabilnej anginy pectoris

* zvýšená kyslíková potreba (tzv. „demand“ 

AP)

. námaha (fyzický stres)

. emócia   (mentálny stres)

pozn.: práca s rukami nad hlavou, chlad, 

práca po dobrom (glycidovom) jedle 
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Patofyziológia stabilnej anginy pectoris

* znížená kyslíková dodávka (tzv. „supply“ AP)

. obvykle je tu koronárna vazokonstrikcia 

(t.j. prítomná je tzv. dynamická stenóza)

. Prinzmetalová (variantná) AP 

Pozn.     . BB sú účinné viac u „demand AP“

. Nitráty a BKK viac u „supply AP“

Revaskularizácia

Poslednou skupinou v liečbe tejto skupiny pacientov je 
revaskularizácia. Má dva ciele: zlepšenie kvality života 
a zlepšenie prognózy pacientov. Invazívna diagnostika 
a revaskularizačná liečba by mala byť rezervovaná pre 
pacientov, ktorí dostatočne neodpovedajú na uvedenú 
medikamentóznu liečbu a majú závažné základné 
ochorenie (koronárnu chorobu srdca – funkčné stupne III 
a IV). U mladších pacientov vo funkčnej triede II, ak majú 
nižšiu toleranciu fyzickej záťaže pri záťažovom teste, 
prítomnosť dysfunkčného, ale viabilného myokardu 
v povodí stenotickej artérie. 
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Angioplastika/By-pass

• Perkutánna koronárna angioplastika (i so stentingom) a
aortokoronárny bajpas odstraňujú príznaky anginy pectoris
u väčšiny pacientov (až 80 – 90 %). Výkony však nepredlžujú život
v tejto skupine pacientov ani neznižujú výskyt následných 
koronárnych príhod. Výnimku tvoria pacienti s postihnutím kmeňa 
ľavej koronárnej artérie a viacvetvovým koronárnym postihnutím. 

• Výskyt restenózy po intervenčnom výkone so stentom je vysoký
(zvlášť u podskupiny pacientov s diabetom mellitom), pohybuje sa 
medzi 20 – 30 %. Výskyt restenóz sa významne znižuje pri použití
stentov poťahovaných liekmi (drug eluting stents) 
s antiprolifertívnym účinkom. Výskyt restenóz u DES sa udáva okolo 
10 %. Dlhodobé údaje uvádzajú lepšiu preferenciu použitia výkonov 
aortokoronárnych bajpasov. O spôsobe revaskularizačnej liečby 
rozhoduje špecializačné pracovisko. 

Liečebný prístup k pacientom so 

SAP

• identifikácia a liečba „asociovaných“ 

ochorení   

(vyvolávajú - zhoršujú AP)

* odstránenie/liečenie KV RFs

* všeobecné, nefarmakologické metódy 

(životný štýl)

* farmakologická liečba 

* revaskularizácia 
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Priebeh/prognóza

• Priebeh a prognóza chronických foriem ischemickej choroby srdca 
závisí od počtu postihnutých vetiev koronárnych artérií, závažnosti 
ich obštrukcie, funkcií ľavej komory srdca, elektrickej nestability 
myokardu a na reziduálnej ischémii. 

• Komplikáciami chronickej ischemickej choroby srdca sú pri 
destabilizácii aterosklerotických plátov vznik akútnych foriem 
(akútnych koronárnych syndrómov) a postupná progresia 
základného ochorenia do dysfunkcie ľavej komory srdca 
(ischemickej kardiomyopatie) a rozvoj chronického srdcového 
zlyhávania.   

• Prognóza. Závisí od: rozsahu a závažnosti postihnutia 
koronárneho riečiska, funkcie ľavej komory srdca (pod 40 %), 
závažnosti ischémie pri záťažovom teste (do 80 W) a reziduálnej 
ischémie, výskytu elektrickej nestability (komorové dysrytmie tried 
Lown 4a, 4b, 5 pri longitudinálnom EKG monitorovaní), úrovne 
režimových opatrení a od zavedenej liečby.

Prognóza pacienta so SAP 

obr. 54.4

Califf et al.: JACC 1996;27:969-942
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Mortalita u SAP podľa liečby 

obr. 54-13  Chap 54, str. 1387

Hachamovitch et al.: Circulation 2003;107:2900-2909

Prevencia

Primárna

Sekundárna

Terciárna 
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Prevencia

• Veľmi dôležitá je prevencia ischemickej choroby srdca a jej následných 
komplikácií. Môžeme ju rozdeliť na primárnu,sekundárnu,terciárnu(RHB). 

• Cieľom primárnej prevencie je zabrániť vzniku ochorenia a sekundárnej 
zabrániť progresii už vzniknutého ochorenia a jeho rozvoju do vzniku 
následných komplikácií. Väčšina princípov je spoločná pre oba typy 
prevencie. 

• Opatrenia spočívajú v nefajčení a dôslednej korekcii všetkých 
modifikovateľných rizikových faktorov: hypertenzie, dyslipoproteinémie, 
obezity, resp. metabolického syndrómu. Dodržiavanie zdravého spôsobu 
života s racionálnou diétou, telesnou aktivitou (aeróbny typ cvičenia v trvaní 
min. 30 minút, optimálne 5x do týždňa) a redukciou nadmernej hmotnosti (u 
osôb s BMI nad 25 kg/m²). 

• Cieľovými hodnotami LDL-cholesterolu sú pod 2,5 mmol/l (s vysokým 
rizikom pod 1,8 mmol/l), HDL-cholesterolu nad 1,2 mmol/l a triacylglycerolov 
pod 1,7 mmol/l. U pacientov s diabetes mellitus dosiahnutie normoglykémie 
a metabolickej kompenzácie (HBA1C). U pacientov s hypertenziou 
dosiahnutie cieľového krvného tlaku 130/85 mmHg. Ostatná farmakologická 
liečba je rovnaká, ako už bolo spomenuté minule. 

Stabilná AP - súhrn

• SAP je 

- relatívne častým ochorením

- ide tu už o rozvinutú formu ICHS

- prognóza závisí od intenzity a rozsahu 

poškodenia koronárneho systému
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Napriek významným pokrokom v diagnostike a liečbe KV ochorení globálne KV 

riziko a proporcia nedetekovaných subklinických foriem ICHS zostáva enormná. 

Podstatná časť pacientov nedosahuje potrebné požadované cieľové hodnoty para-

metrov vnútorného prostredia, ďalšia významná proporcia nie je schopná dodržať 

terapeutický plán liečby, polovica neadheruje na liečebné programy a tí, ktorí lie-

čebné ciele aj dosiahnu pa-tologický proces základného ochorenia pokračuje. Zná-

me rizikové faktory ako obezita a diabetes, (ktoré bežia spolu ruka v ruke) v sú-

časnosti nevieme podstatnou mierou ovplyvniť, nakoľko ani nemáme EBM dôka-

zy o možnosti obrátenia tohto nepriaznivého trendu. Odhaduje sa, že iba 1% po-

pulácie a adolescentov možno klasifikovať,že majú ideálne zdravie(z hľadiska KV)

vo všetkých populáciách vo svete alarmujúcim spôsobom narastá proporcia riziko-

vých faktorov už od detského veku.Napriek tomu,že máme k dispozícii viacero no-

vých možností liečby, nových liečiv vo farmakoterapii, nových prístupov liečby, 

(vrátane intervenčných možností) ktoré nám významne rozšírili naše armamentá-

rium, významné a podstatné zníženie reziduálneho KV sa vôbec nedarí v populácii 

ovplyvniť. Jediným zrejmým efektívnym a ekonomicky výhodným postupom bude 

smerovanie ku kardiovaskulárnej (a onkologickej) prevencii, už od detského veku.


